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 ۷۵ ناک هراونشج زا یماصتخا یشرازگ لا
 دسلوست زورلاسس نیم دص تبسانمب - « ثیفیرگ كراو دیوید » دوب دای (]

 رک یا ی
 ناهجیئاهنئیس تالجم ()





۳ 

 ٌبحاصم رد ینوینوتنآ ولجنالکیم : دلج
 ناک رد «راگنربخ لغش» ملیف یتاع بو

 روپیر مارهب : دلج یور یگنرسکع

 ۳ ال الا ال اسم ۱۵ زا را

 الان
 ۱۳۵۶ ریت - دادرخ

 (رادید دیماب «یئایسآ یاهیزاب» ملیف هرابرد) «یتفش گنشوه» : اب یئوگنفگ 0

 نارفت ملیف یناهج هراونشج هب رشت

 روپیر ما ره : رظنربز

 دیما لامج : ناگ دنسب ون یاروش ریبد

 یمیعز هدنشخرد 3 . ینف روما ریدم

 زیمم یضن رم : رظنریزتاحفصیحارط

 11۸۸۵۸ نفلت - رنهوگنهرف ترازو ۳ هرامش نامتخاس - ۳۰ هرامش - دیشمجتخن نابایخ نارهت : سردآ

 2 دینا وخیم هرامش نیارد

 (ناک هراونشج هرود نیرخآ هرابرد یلیلحت یبلطم) ۷۵ ناک داعیا

 (ناک هراونشج هرودنیرخ الطلخنهزیاج هدنرب نادرگ راک ) هنیمح ردخلدمحم :اب یئوگتفگ

 ناک - ملیف یللملانیب لاویتسف هرود نیمتشهوتسیب یاهملیف

 (ناک هراونشج یرواد تّبیه وضع) رجنیلاسریپ : اب یئوگتفگ

 ۷۵ ناک هراونشج هدیزگ رب یاهملیف یسررب

 «امنیس» و «وللدنا ریپ یجیئول»

 «تیفبرگكتراو دیوید» دلوت زورلاس نیمدص

 (نارهت ملیف یناهج هراونشج نیمراهچ یاههمانرب زا) برع یامنیس

 (ناهج یئامنیس سانشرس تایرشن یفرعم) یئامنیس تالجم

 (رتلزوینزرکپم ملیف - دنواسدناتیاس) نارهت ملیف یناهج هراونشجنیموسو ناهج تاعوبطم

 هراونشجنیمراهچرد نیلپاچ یلراچ - هراونشج لوا هزیاجو «یشابابوک») اهربخو اهفرح

 ملیف كي یارب یحرط - یللملانیب عماجم یناربا نامزاس یهرابرد - نارهت ملیف یناهج
 - ملیف هیهتو امنیس نلاس داجیا یارب ماو - امنیس لاس داتشه - «مایپ : هتشون» هبرگ : هاتوک

 . نارواد راکش - «رجنیمریوتا» هزات ملیف : داب زور - «۱۹۷» ناکد وک لاویتنف هب یهاگن

 7 (. ۰.۰ و !.اههراونشج



 ۲»"» 9 9پدب ۸
 ۱ ۱1 ۱ ۷ ۵ ناک

 2911۷21 1۴61۴8۵110221 اب ۳۱۱8 ۹
 ه1۷2۵1(6 1۳8 (10۳۴21[6۲۴۵ 1۱ ۳۱1۴ ۹
 ۵9۲1۷21 186102110021 اب ۳۱1۶ 25۹
 ع1۷21[9 ۲۱618۵610۴21 1۲ ۳۱۱ 5
 و0۷۵ اصاهمصماتمممل لاب زا یمصصعو
 (ع1۷2(9] 191610201011 010 ۳118۶ 25
 ۱۵51۷۵۲ ۵۱20101821 اب ۳زلمصح هصصعو
 ۱۵501۷7۵1 ۵ [۵12010881 اب ۲زلصح صصصعو
 ۱۵501۷۵1 191610۵۵ (10ظه] اب ۳۱18 25
 (ع1۷2(5] 1۳ ۵/8۵20101821 اب ۳1182 مو
 1۷۵(۱۵9] اهرم (ت0طما لاب ۳11 25
 ۱65۷21 1۵۲61۵۵0108۵1 اب ۳1م 28065
 ۴۵5۲۲۷۵1 6۱۳۵۵010۳82(1۸] اب ۳۱1۱ 5
 ۴65۲۱۷۵1 ۱۸۵۲۵۵1108۵1 لاب ۳1100 هصصعو
 ۴6۹۲1۷۵1 1۸61۵۵1108۵1 لاب 1۳ز صصو
 ۱عو(1۷۵1 اصاعصم(1مهم] لاب ۳۱ص (هصصعو
5 ۳۲۱۱۵ 1 6۲8۵10۳۵1 18 65۲1۷۵1" 
 عو[1۷2] 1م (عزهع(10۵] اب ۲زلمح ص5

 ۵ ۳۱۱ 1۱ 1۳0۲۵۲۴8۸۵10۳821 1۷21[٩۵65
 ۱65۲۱۷۵1 186۵۵ ([10رطما لاب ۲راه هم
 ۱69۲1۷۵1 108۵(۱۳۵۲۵۵۵] اب ۳11 صصم
20 ۳۰۱/۵ 11 1۳061021101021 ۱۳۵۹۲1۷۵1 
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 رسیدم « «یسب سپروم» ملقب یاهلاقمرد

 تسیب حانتفازا لبق زور دنچ هک « ناک هراونشج
 همانزور كيرد هادیور نیا هرود نیمتشهو

 لاسما »۰ : هک ميناوخيم دوشیم رشتنم یوستآ و

 یلصا یاهروشک ی اهملیف دادعتزا یمسر همانر

 ضوعردو هتساک ایلاتباو اکیرمآ نوچ زاسلپف
 تسا بیترث نبا هب . میاهدرک هجوت موس یایلد ٩

 «ربازجلا» نوچ یئاهروشک ر ابنیلوا یارب
 تقیقح -دنرادتک رش هقباسمرد «تکنک كنه و

 روشکد نچ هب رگید یزاسلیف زورما هکت سا
 یاهملیف» : هک مینا وخیمز ابو «تسین رصحنمصاخ

 جراخ «یزول» و «ینوبنوتنآ» و «نامک رب

 نیا هکاریز « دنوشیم هداد شامن هقباسزا

 ینغتسم هزیاجو تاقرزا تکر زب نانادرگراگ

 «. دنتسه

 هک « ملاس یئاههشیدنا زا یشان یتالمج
 اکبرمآیامنیس هطلس تحتدادیور نیارد ماجتا۴

 یراکتبا را گلاب هچو « دننکیمزورب

 و رگید یاهملقزا « ار اهنآ "البقو « دنتس
  مياهنینشو هدناوخ و یاهنایژ

 خاک »رد هک « ناک یمسر همانرب  لاسما

 نامزاس میفتسباختناو تیلوئسمبو «اههراو#
 : تسا تمسق هسن لماش دوشیم زار 8

 ملیف هدزاود و لیوط ملیف هدجه اب ۰
 « لیوط ملیف زاهچ اب «هقناسزا جراخ 9

 هک «روراب نامشچ» ناونع تحت یبلاج همانربو

 رگید یاهرنه اب یوحنب هکار لیوط ملیف هد
 راک ورس (یشاقنو رفاق 6 تاییدا ۰ صقر ۰ ارپا) ۱

 «روطس نیا مقار رظنبو تم هضرع دنراد

 . تسا لاسما «ناک» همانرب نیرت «روراب»

 ه ع نیا هضرع یارب یلصا هراونشج هجدوب
 یه هم وا قق
 نیرتنارگ «وکسم»زادعب « «ناک» بیترت نیاهب

 . تسا ناهج یئامنیس هراونشج
 طقف « یلصا یاههمانرب هک دینک هجوت اما

 تیلوئسم هب هک دنتسهميظعیدادبوریزک رم هتسه
 هناگادج یاههجدوب اب و « فلتخم یاهنامزاس
 نیارد هراونشج یرازگررب تیعقومزا هدافتسا اب
 یاهنلاسرد هنارتبدم لحاس یابیزو كچوک رهش

 « دنرادن یثهلصاف رگپدکی اب هک یفلتخم شیامن

 . دنوشیم رازگ رب

 ؟ دنمادک اههمان رب نیا

 همانریود هسنارفیامنیس نانادرگ راک نمجنا
 هبنج هک «نانادرگ راک هتفهود» : دنکیم رازگ رب

 راهچو لیوط ملیف تسیپ لاسماو دراد یللمل انیب
 .دهدیمشیامن ار فلتخم یاهروشک زا هاتوک ملیف

 ملیف هد هک هسنارف یامنیس ویتکپسرپ یرگیدو
 ار روشک نبا یامنپس ریخآ تالوصحمزا لیوط

 ناک لاوبتسف خاک یامن

 . دروآیم هدرپ یورب

 ملیف تفه امنیس یوسنارف نیدقتنم نمجنا
 دهدیمشامن نیدقتنم هتفهرد روشک نیدنچزا ار

 ناوتیم همانرب نیارد ار هراونشج بان دیراورم)
 ۰ رام رابرت كي لبزا یلیف+ فای
 كب نامیاز ماجنارس فلتخم تاناویح اب ناتساد
 ش# رهوش» لیوح یئابیز هچک وخ هک هلوخ هدام
 (۱ دهدیم

 هبو هلیسوب «ناک» همانرب نیرتمیظع اما

 یوسنارف ناگدننک هیهت یاکیدنس» تیلوئسم
  تسا «ملیفرازاب» روظنم . دوش رازگ رب ( ْغلیف

 ۳۳ قد دودحرد لاتصا هک

 ناهجرساسزا ار ملیف نارادبرخو ناگدنشورفو
 . دناشکیم «ناک » هب

 اب بترم تاساج دیاب «اههمانرب نیا هب
 ۱۳ ۰ ار ملیف شامن بنرتهان

 ۳م ناهراسفلتعم یاهروشکفرطزا
 3۱ راجاا اداناک ناسا ۰ بترتییا ه
 تالوصحم زا ملیف تسیب دودحرد امنیس نلاس

 كيب نارباو دراذگیم تواضق ضرعمب ار شریخا
 لیوطرثا تفه نآر دهک دنکیمرا رگ رب« ملیفهتفه»

 . دنوشیم هداد شيامن هانوک ملیف ۱۰ دودحردو

 یاههمانرب هیقب «ملیفرازاب» یخ یر

 هدرهزا . تسا هداد رارق عاعشلاتحت ار «ناک»

 «تراجت» ابناشرفن هن « هراونشجرد هدننکت ک رش
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 : اهسکع جم

 ب ناک لاویتسف خاک یدورو رد (الاب) لوا نوتس

 : ملیف نادرگر اک) رگنیزلش ناج : (طسو) لوا نو

 رگیزاب «دنل رتاسدلان ود» «یتاعوبطم هبحاصمرد (لزور

 - ذوشیم هدید «رگنیزلش ناج» رانک زین ملبف ن

 ملیف نادرگر اک) یزول فزوج : (نیئاپ) لوا نو 2
 توممله» و «نیک لکیام» ها رمه «كيتنامر یسیلگنا نر

 .یتاعوبطم هبحاصمرد (ملیفنیا نارگیزاب «رگرب
 :ملیف نادرگ راک )سارواگاتسوک :(الاب)مود نوتس 1

 رگیزاب «نربگاژ» :(طسو) مود نوتس «هزیوشجب۲ ۱

 : (نیئاپ) مود نوتس - «هژیوشخب» ملیف هدننک هی
 نطو یارب اهنآ : ملیف نادرگر اک ) كوچرادناب ین

 . « دژ دس

 نادرگر اک» ینوینوتنآ ولجنالکیم : (الاب) موسنوتس

 نیتساد : «طسو» موس نوتس  «راگنربخ : لغش 9

 .«ینل : ملیفرگیزاب» نعقاق

 ملیف نارادیرخ نتفای رطاخب

 ۰ هرا ونشجیلصایاهلتهرد ۷ ًامنیس :

 اهوگنفگ «كيتسژام» و «زنیترام»و «نوتلراک»

 شو هاهلف  یلایور» ناوم سر
 یاهنیمزرسرد

 هب یبایتسد یارب ششوک هرخالابو « فلتخم

 تارا تام طی و
 هاو ی یا هوا

 ؛ یتراجت یاهتیلاعف نودب . دنتسه امنیس تایح
 «ناک» لاکشا اما . دنامب هدنز هناوتیمن امنیس

 ..تسا هدش «مروتم» رظن نیازا هک تسیارد

 هیجوت دناوتیمو « تسین ابیز «مروت» نپا
 نادرگ راک «نسردنآ یسدنیل» روهشم مالک نیا

 هکیماگنه لبق اهلاس هکدشاب یسیلگنا کگرزب
 رارفرب تراحتو رنه نیب لماک یلداعت «ناک» رد

 ِ ؛ الط لخن کگرزب هزیاج «رگا» ملیف اب « دوب

 «ناک» رد زورکی طقف "لبق هرود ردو" دوبر

 «! تساهدش نجهتس احنیا ردقچ» تا دنام

 ی را
 لیصا یرنه ناونعب « امنیس هب زونه «ناکد
 رد ی . دراد هجوت اساهزجعم نت فبرشو

 مغلش همهنآاب لقتسم تاشیامنردو «ملیفرازاب»
 « یلصا همانرپرد ضوعرد « میراد راک و رس نجلو

 تارطاخ» نوچ یثهسامح فیرشو مرگ سفن

 ی یا ی ها یار

 هداعلاقراخ یگتخپو « نامگرب «زیمآ رخس.ین»
 هناچ یارو زا « ینوینوتنآ «راگنربخ : لغش»

 یارب ناگدننک هیهت یاههلیح « یتراجت یاهندز
 همهن آ هبناجهمهروضحو « تایلام تخادرپزارارف
 امنیس هک دنهدیم -رادشه امب « «زاس نجهتسم»

 یاهلکش نیرترثومو نیرتكانباتزا یکی نانچمه
 نرف نیا ناسنا رایتخارد هکتسا یرنه نایب
 . دراد رارق

 لمحم : الوصاوآساسا «اههراونشج ایآ اما

 لیلحت و هبزجت و اهشزرا یفرعم یارب یبوخ

 دوبمک زا اههراونشجزا یراپسب ؟ دنتسه اهشزرا

 "الثم) دن ربیم جنر هنارکفنشورو یداقتنا شنک او
 نیا هتسجرب نارسفمو نادقتنم هکر طاخ نیا هب
 دوبمک .«ناک» رد (دنرادن روضح اجنآ رد رنه

 لیلحت و هیزجن نادقف و هنارکفنشور شنکاو
 نادقتنم اجنیارد : دراد یرگید لیلد یداقتنا

 دنرادیلم اپ یللملانیبرابتعاو ترهش هک هتسجرب
 ریاس و اهلتک وک و اهینامهیم ریگ رد نانچنآ
 لمعرد هک دنتسه عوننیازا یعامتجا یاهدادیور
 نادقتنمو « دنرادنندید ملیفیا ربینادنچ تصرف

 یوجتسجرد هکلب رابتعا بحاص هن هک « راک هزات
 «فثک» یوپاکترد هکتازآ رتشیپ « دنرابتعا

 رتشیب هزخ هچره هک ميناديمو) دنشاب اهفدص
 یوجتسجرد «(تسارتلکشم فدص نتفای « دشاب

 «رتهب ایو ؛یناجمینهیاشون دنن ادب مک

 هک, هروننچ لکتمهن اهن بجا

 .دراد تبثم ینالبب «ناک » یئامنیس دادیور ٌهرود

 بوخ یلیخ ملیف تشه لقاال « یلصا همانربرد
 -ششو) دنراد هزیاج یگتسیاش هک راد دوجو

 هتفهود یاههمانرب . (دنریگیم هزیاج ناشیان
 ۱ ای نیدغتنم هتفهو نانادرک راک

 ندوب طرشب .ار بوخ یاهملیف مه اجنیارد اما

 . تفاب ناوتیم «راکتشپو هلصوحو تقو
 اهملیفزا یخرب . یدراومرد هک هتکن نیا

 سا تک هدروآرب ار هدننیب یلبق راظتنا
 زوركيرد «یزول» رگا اب هچو . تسا یعیبط
 هتخاس بوخ یکی هک دهدیم هّئازا دیدج ملیفود

 اریلاع یعوضوم یرگید و تسا لذتبم اما هدش

 .دنکیم فلت دب یزاب و دب ینادرگ راک اب
 ۳ اش د راک سرخا رد یا تاب هچ و

 ۱۳ ۰ ام ی ماکتسا زا یرتا
 هک ی داتساره لباقمرد . دوشیمن هدید شقباس

 ناشخرد یاههرهچ .«دتفایم سفنزاو دوشیم هتسخ

 یاههرهچنیا « هللادمحبو .دننکیمروهظ یدبدج
 یتنس زاسملیف یاهروشک هب قلعتم طقف دیدج
 لاسما «ناک» رد هک تسا بیترت نیا هب . دنتسین

 لیفوتت» «یریازجلا «هنیمحر دخل »نوچیناناوج
 «گوستره رنرو» ۰ ینانوپ «سولوپولجنآ
 ۱ ردم یکنک تنه «وهیگنیک» وب یناملآ

 رود نیمتشهو تسیپ یرواد تّتیه راک
 رد هکنیاوگ . تسا تماهش اب و صقنیب ناک
 , ایسآ مامتزا وضع كب یتح « تئیه نیا بیک رت
 اذهعم « درادن دوجو یبونج یاکبررمآو اقیرفآ
 هب هک « ریازجلا « رتسکاخ یاهلاس تارطاخ »

 لاح نیعرد « تسا هقیایم ملیف نیرتهب تلوهس

 یتوافن) . ۱9 ی اف تر تب ده زیاج تلوهس هب

 5۳۷۶ لرد نارواد  «نارواد نیا نیب تسا

 "اما تسا نیرتهب ثلاث دیهش ملیف «دنتسنادیم»

 نپا هب ار لوا هزیاج دنرادن تأرج هکدنتفگیم

 . (دنهدب ملیف
 زاغآرد یرواد تّئیه سیئر «وروم ناژ»

 ۰ نازیم نم یارب» : دیوگیم نینچ هراونشج
 نکمم .. درادن تیمها اهملیف نتخاسرد تراهم

 یناظحل رد اما « دشاب هدش هتخاس دب یملیف تسا

 « درادیفرح یمدآ «دبونش اریئاوجن امش نآ رد

 « دیلطیم تكامک هب یسک « دوشیم هم زمز یئادص

 . دزیخرب یدابرف یتح دباش
 خار وطب « رتسکااخ یاهلاس تارطاخ»

 زاغ زا لبق یاهلاسرد ناناقهد یگدنز هب طوبرم

 یمامتهبقلعتمیملیفمعا روطب و «ریازجلا» بالقنا
 یزوریپ لاح نیعرد . تسا موس یایند حالاطصاپ
 ار تقیقح نیا رگپد رابکی «ناک» رد ملیف نیا

 نارگید وا زا لبقو تفگ «یسب سیروم» هک
 روشک دنچهب رگید امنیس» : هکدنکیم تباث دنتفگ
 «. تسین رصحنم صاخ

 رد هک «راگهرورپ ۰ ریوکا» هدنراس دم

 (92 امنیس) دش هداد شیامن نارهن موس هراونشج



 : اب یئوگتفگ

 يسک اخیاهل اس تا رظطاح» ملیف ناد 1 ۳ دنیمح ردخل دمحم

 ملیف هشیب ربهو نادرگر اک «هنیمح ر دخل دمحم»)

 «رتسکاخ یاهلاس تا رطاخ»

۱0۲۲6۳۲۱۴۵ ۱۲۱۲۷۲۱۵۲۱۲ ۸ 
 یارب لاسما هک تسازا تبحص اج همه -

 ؟دیاهدمآ لاویتسف هب الط لخن هزیاجهب یبابتسد

 مادنمایف :ماهدمان یلاخح تست یار لک
 هقباسمرد منادیم . دنهدب هقدص هزیاج نمب هک

 یتسیابردور نودب و دراد دوجو یئاهملیف هچ
 هرادن ارگ رزب هزیاج شزرایملیف چیه مبوگیم
 ناهجزا یاهدنیامن یرواد تّنیهرد هکنيا اب و

 تحت اهنآ هک مراودیمانم یلو درادن دوجو موس
 . دن ریگن رارق یلماع چیه ربثآت

 ملیف نیتسخن اب نم هک ۱۹۰۷ لاس رد
 نارواد تئیه مدرن تاارش لا ویتسف نیارد

 و یتنوپولراک و ینوینوتنآ «نامسیدنارگ »
 .دنداد حیجرت نم ملیف هب ار گرزب یاهیناپمک

 لاحرهب مهناروادتئیهصوصخم هزباج -
 ؟ تسن دب

 هدر تسا هزياج كي نیا ریخ -

 نمی از ها نا رک هرادن یشزرا چیه

 درک مهاوخ یراددوخ نآتفایردزا دنهدب

 مهرگیزاب نیرتهب هزیاج نآرب هوالع -
 یزابناتدوخ ملیف رد امش یفرظزا . دراد دوجو

 ۱ َ دیاهدرک مه

 تئرج اهنآ « میشاب یدج تسارتهب هن -
 7 دن رادن ار یراک نینج

 ار اهراک یلیخ دیاهتخاس هک ی ملیفرد -

 - ویرانس « یگدننک هیهت : دیاهداد ماجنا ًاصخش

 .هریغویرادربملیف«یرگبز اب ینادرگ راک ءیسبون

 همه . دننکیم مرگرس ارم آه راک نیا -
 زا یلیخ .دنتسه طوبرم مهب امنیس یاهراک
 تاب هحفص یور ار هنحص ربوصت اهنادرگ راک

 مهدیم حیجرتنم دننکیم هاگننویزیولت هدنریگ
 نیبرودتشپ مدآیتقو « مشاب نیبرود تشپ مدوخ
 « هرهچ بي تلاح . . . دنیبیم ارزیچ همه تسا

 اررگیزاب ككي دناوتیم بیبرت نیاب . ۰ ۰ هاگن كي

 . دنک تیاده یعقاو یانعمپ
 .مداد ماجنا یفداصتروطب ار یرگیزاب راک

 هداعلاقوف رگیزاب كي « هناوید شقن یزاب یارب

۸ 

 هتفه دنچزادعب یلو - مدرک باختنا ار سانشرس
 كيمکت ایفیکژ انوسرپ نیاب وا هک مدرک ساسحا

 مدوخو متساوخ ار شرذع تهجنیمهب . تساهداد

 . مدرک یزاب ار هناوید شقن

 ناشن لاویتسفرد ار امش ملیف هک ی بش -

 کر زبسورزلور كيشیامن ناباپزادعب دندادیم
 .دیشکیم ارناتراظتنا لاویتسف خاکی اههلبلباقم
 ۱ 1 تسا رارق هچزا عوضوم

 یتقو دعب زور . دوب یخوش .ثب طقف -
 حیرفتیلیخ مدناوخار یتسار تسد یاههمانزور
 ار شلوپ «ربازجلا» دندوب هتشون اهنآ مدرک

 . دنکیم ننک ادورپ رپوسو تالمجت جرخ
 هدننک هیهف هک مناتسودزا یکی تقیقحرد

 نم رایتخارد ار شدوخ سیورزلور بشن آ تسا
 یلبخ نم یارب منکیم قبدصت . دوب هتشاذگ
 لاویتسف خاک ر تشرب راوس بشن آر گا دوب رتبلاج
 ۰ مدرکیم تور ار

 ردرس رب «ربا زجلا» مچرب هدهاشم زا -

 ؟ دیراد یساسحا هچ لاوبتسف خاک

 لاس ۱۳۰ زا دعب «ریازجلا» هکنیازا -

 یئامنیس یگرزب لفحم كيب زورما رامعتسا لمحت
 هکنیازا . منکیم رورغ ساسحا تسا هتفای هار
 . متقوشوخ « هداد زا رف رد اه تحن ارامش نم ملیف

 زیاوج زا رظن فرص «ناک» رد نم هدیقع هب

 «دنوشیم انشآرگیدکی اب مدرم مسارمو تاغیرشت
 نوگانوگ یاهنابز اب و فلتخم یاهگنهرف ان و

 . دی ایم دوجوب اهیتسود
 «دنوشیم هتخانش مانمگ نازاسملیفو اهملیف

 لصاح هک دریگیمر دینالوط یاهثحب و اه رظن لدابق

 راک قنور و یئامنیس گنهرف هعاشا اهنآ همه

 هک تسا « ریاززجلا» مچربریز تا یزاسملیف

 ًاقباس هکیراک « مزاسب ملیف مناوتیم زورما نم
 . تشاد قلعت نابوسنارف ینعب اهبابرا هب

 ار امش همه زا شیب یرظنرامظا هچ ۰

 ؟ دزاسیم نیگمشخ

 ینف طلستو تراهمزا اهیضعب هک زا

 رخز» لا ویتسف تر زب هزیاچ هدن رب

 . دننکیم بجعت یربازجلا نازاسملیف
 ! (ربازجلا» یامنیس دننکیمروصت اهنیا .

 ران یاهموز اب یرتمیلیم هدزناش یامنیس
 ظا عون نیا . تسا ناکتزارپ یاهگنیلوارت
 رم ناشلد هک سایناسک فرطزا اههدیقع

 . دنشاب هداتفابقع یاهروشک ربهر

 ؟ تساهییچتسد ناتروظنم -
 ۳ لاسرد هک یناسک نامه ابلاغ « هلپ -

 دندرکیم هبرگ ایناپسا یروهمج گرمرد
 ؟نانوبرد اهگنهرس ندیسر تردق هب یارب
 هداولاس» نتفر نیبزا یارب زورماو دندرک

  اهنآ بناجزا راکنیا . دنیرگیم «هدنلآ
 لس هراومه یوسنارف یاهیپچ « تسا یعیبط
 ۱ رد دننزیم هنیس هب ار نارگید یاهبالقنا

 ۱ هچنا . دن ایمنرب ناشتسدزا یراک ناشدوخ
 هاسنا مزیلایسوس» حالطصا دنکیم ینابصع

 > درادن یموهفم چیه حالطصا نیا

 ۳۳۲ تناب ابک چیه یناسنا مزیلایسوس
 لر

 . تسا

 شدوخ هک دوجو مزیلاپسوس عون كب
 . دنکیم لیمحت قامچ اب

 امش روشک لاحنبا اب -
 تا هدرک باختنا ار

 داصتقا هعسوت یارب طقف یلو « هلب -

 3 بهذمو «هلا» هب طقف ام ی

 زیلایسوس» هار امش

 میراد

 : لباقم هحفص ریواصت حرش
 اخ یاهلاس تارطاخ » ملیف زا هنحص ود

 الطلخن) لاویتسف کر زب هزیاج هدنرب «ربازجلا»
 ملبف نادرگر اک «هنیمحردخل دمحم» الاب ریوصترد

 .دوشیم هدهاشم رگیزاب ناونعب
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 «هنیمحر دخل دمحم» یهتخاس «(ربازجلا) رتسکاخ یاهلاس تارطاخ

 !دراد یعضو هچ ربازجلا یامنیس -
 | شاشتغا راچد «ریازجلا» یامنیس -

 هتسم یتقایلیبو دب نامزاس كپ هجیتنررما نیا
 ۱۳۳ ۰ رارسلاد رد. تسا نامزاس نیا
 زه رف یاههبنج امنیس هک تن ناز را

 ودرهدجا و لاحنیعرددنا و تیمو درادیداصتقاو

 3 « رتسک اخ یاهلاس تارطاخ» . دشاب اهنآ

 نسا هنشادرب جرخ سیئوس كنارف نویلیم تفه
 7 1 «ربازجلا» یدازآ دورس عقاورد ملیف نیا

 , شدوخ لوپ ملیف هکتسا نیا ناشعقوت الاح
 كم لقال دناوتیم تلم كي . دروایبرد
 ۱ . دنکب اهیجرخلو نیازا شتایح خیرات

 ؟ دیتسه نییدب یلیخ -

 ۶ ۱۳ هنرکداس هد نم تسا روط نیمه -
 مدوب مروشک یئامنیس نامزاس نالوئسم مهافت

 هزاب . ماهدادن تسدزا ار مدیمایلو متسه نیبدب

 ۱ یراذگ هیامرس منکتباث ات درک مهاوخ شالت
 ۳ اذگ هیامرس هکددراد ار یتیمها نامه امنیس
 را یحالس امنیس هکدرک مهاوخ تبا . تفن
 هام زرسرد تلمكي یگنهر فو رکفت هعاشایارب

 ردقكي یاراد برع ناهجرضاحلاحرد .رگید

 ویعمسو امنپس هنیمزردیل و . تسایداصتقا
 ۳۵ شیپ هکیلاحرد . تسا ناونان تدشب

 یاهروشک رد برعربوصتهب . دشاب هنیمز ودرهرد
 نکو تشز فرحرپ مدآ كي .دینکهاگن یبرغ
 واهثیلک ریوصت نبا ندرب نیبزآ یارب بارعا ام
 فابق شوخ بارعا نم ملیفرد ؟ مياهدرک هچ
 9" تعنص بالقنا كي هب هکیلاحرد ام .دنتسه

 زین ار مدرم تیقالخا میرادن دصق مین زیم

 ار مدرم تیقالخا دناوتیم امنیس . میهد

 جوت رثوم حالس نياب یسک "العف یلو دهد
 . درادن

 ۳ هک تسا لیالد نباب امشرظنزا سپ -
 ه۵ا «رسیا زجلا» یامنیس یارب الط لخن

 ؟ دراد هداعلاقوف

 ) « لیالد نیا رطاخب « هلپ -
 كي داجیا موزلو دنکرادیب ار ناگتفخ

 , دناسر توبثب ار یربازجلا صوصخبو برع
 1 ۱۳ ار هزیاج نا لاو
 ؟کیهرگبدو دش مهاوخسوپأم ًادیدش -

 ۱ ارچ و اد «ناک» هب مدق

 9۲یدصتم ینعب ماهیلوا لغش هب هرابود «ناک»
 وب وجنناد یتقو هکدینادیم . تشگ مهاوخرب
 یلو . متشاد لاغتشا راک نیاب «ناک» رد

 ةع هچ امش تسا نم قح هزياج نیا منکیم
 ؟ دیراد

 سیئوس باچ) نوبیرت شنامید : زا لقن

 س تا رطاخ» ملیف شیامن زادعب یگتفگ نیا

 " زیاوج عبزوت زا لبق و «ناک» رد «رتسک اخ

 ..تسنا هنف رک



 زیبا وج

 هرود نیمتشه وتسیب

 لاویتسف

 ملبف یللملانیب
 «ناک» ۱

 دنلب یاهلف

 لخن) یناهج لاویتسف گرزب هزیاج
 : (الط ۱

 دمحم :رثا «رتسکاخ یاهلاس تا رظاخ»

 : نارواد تّئییه صوصخم هزباج
 یگ و سن رهرنرو را « رزاهراپساکی امعم»

 . (لاردف نامل ۲)

 : نز رگیزاب هزباج 8
 : رثا «ینل» ملیف یارزب «نیرپ یرلاو»

 . (هدحتم تالابا) «ساف باب» ۱

 : درم رگیزاب هزیاج
 «نزرطع» ملیف یارب «نامساک و یروتب و» ۱

 .(ایلاتیا) «یزیر ونید» : رثا

 .: ینادرگ راک هزیاح

 نیمارف ملیف یارب «ورب لشیم»

 یارب «سارواگ اتسوک » وا (اداناک ) 1

 . (هسنازف) «هژیو شخب» ملیف

 أ

 هات وک یاهملیف

 ح 1

۱ 
: 
۱ 

۱ 
 ُأ

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 «نارگیزاب رفس»و «کگوسترهرنرو»:رثا 3

 فاگ» : رثا «كرتول» :الط لخن
 . (ناتسلگنا) «رابماد

 وتب : نارواد تّئیه صوصخم هزياج

 . (یوروش) مهدیم هبده یاهراتس

 یمسرریغ زیاوخا
 رایساکی امعم» : یللملانیب نادقتنم هزیاج 3

 . (نانوپ) «سول وپولگنآ لیفوتت» 9

 رنه یاهامنیس یوسنارف عمجم هزياج 8
 یگنه [» ملیف یارب «ارود تبرگر ام» : هب رجتو

 «ناتسودنه

 سامت» : ینف یلاع نویسیمک هزباج
 ملیف و (تگنک گنه) «وهگنیک» : رثا )
 .(اکیرمآ) «نامل نییار» رثا «نکن»

 رایساگیامعم» :تیحیسنمجنا هزیاج 8
 (نامل ا) «رزاه
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 ناک ملیف یللملانیب لاوبتسف هرود نیمتشهوتسبب یاهملف

 )٩ هم ۲۳ ات ۱5۷7۵(

 (ناک هراونشج نامزاس : هدننک رازگ رب) هقباسمزا جراخو هقباسم

 هدننک تک ر شروشک

 : یقرش نامل ا

 ده اکنا

 هدحتم تالابا

 : ایلاتا

 : لیزرب

 : گر امناد

 ۶ یو

 : یوروش

 : هسنارف

 :؛ اداناک

 : ناتسهل

 : ناتسراجم

 : كيزکم
 : دنله

 : گنک نه

 لیوط ملیف

 ملیف مات

 رتسکاخ یاهلاس تا رطاخ
 رامیورد هتول

 رزواهراپساگ یامعم

 (هقباسمزا جراخ) كايتنامر یسیلگنانز
 هعمج درم

 دنا ترا یمات

 (هقباسمزا جراخ) خلمزور

 ین
 دنکیمن یکدنز اجنیا رگید سیلآ

 تز شوخ یوب
 (هقیاسمزا جراخ) راگنربخ : لغش

 ود یبوب

 ِ مسلط
 زیمآ تداعس قالط

 یناحور كنابمياق

 (هقباسم زا جراخ) زیمآ رحس ین
 دندیگنج نطو یارب اهنآ
 زیئولآ
 هزبو شخب

 زیزع روتکیو نیا

 ی
 هانک ككب ناتساد

 رتکلا یارب

 ار اهگس سراب یادص

 . . ؟ یونشیمن
 نگمینزا نکیرام
 «نذ» زا یاهحمل

 : هدننک رازگ رب) هقباسمزا جراخ و هقباسم

 هد تا رسرونکآ

 : هدحتم تالاب ا

 ؛ ناتساتتا

 : یوروش

 : اداناک

 : ناسهل

 : هسنارف

 هاتوک یاهملیف

 ملیف مان

 نکن

 درتول
 درک مهاوخ هبده یاهراتس وتب
 نلب رباع

 هدش دیدزاب

 یگدنز یاهگنر

 ادب روک

 نا

 نادرگ راک

 هنیمح ر دخل دمحم

 رتنوگ نوگا

 گوستره رنرو

 یزول فزوج

1 
 لسار نک

 رگنیزهلش ناج
 ساف باب
 زسروکس نیترام

 یزپیرونپد

 وناتنلچ وناپرد [

 سوتناس سوداربرپ نوسلن
 نشل راک یگنینه

 امایارت یجوش
 نامگرب رامگنیا

 گلوچ زادناب یئگ رس
 كرامرک ود نایلبل

 سارواگ اتسوک
 سواد نبور

 ورب لشیم

 كيوژروب نیرلاو

 وچناپ شولکیم

 خابنشیار اوسنارف

 یکنیلتسا نسوحت

 وه گنیک

 (ناک هراونشج نامزاس

 نادرگ راک

 نامهل نیبار

 رابناد فوج
 كو رتیه روردف
 لور .ید .وبردن آ

 نیتشنروب .یک .سیوج

 چیوک اپسارتویپ

 نتوروب نایتسرک

 نودراک كلاژ

 دینزب قرو ًافطل
۱۱ 



 ناک ملیف یللملانیب لا ویتسف هرود نیمتشهوتسیب یاهملیف

 (۱۹۷۵ هم ۲۳ ات )٩

 هدتک-را رو ) ۵

 هدننک تک رشروشک

 : ریازحلا

 الا سا

 9 نا
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 : یبرغ ناملآ
 : هدحتم تال ابا

 : هدحتم تالابا

 : ایلاتیا

 : ایلاتیا

 لو

 : اماناپ
 :یبرغنامل [-سیئوس

 : اپوک - یلیش
 : هسنارف

 : هسنارف

 : اداناک

 : ژورن

 یوالسگ وپ

 : نان وی

 : نانوب |

 ملیف مان

 تسا رود هبنشکپ
 اکنج نوناق

 رفوه روضورپ
 هایس هتشرف

 نوتسلیام

۱ 
 زالبف هسردم زور نیرخآ

 و لاس تالیطعت
 نافنا زن ول آ

 باجتحا هدزاش

 یتوشانز لادج
 سرموک لحاس «ناملید ناژ
 لس ورب ۱+۸۰
 ۰ دلاچ

 تشب هنلوک د

 یلیش دربن
 هسنا رف زا یتا رطاخ

 لیروآ زمرق رانکو ک

 اهسک رک
 باصتعا

 سرت
 ِ هرخسم هناهب

 ناگتنیپرنه رفس

 هدننک رازگ رب)ب روراب نامشچ تمسق

 هدننک تک رشروشک

 :ناملاآ

 ناتترا

 : ایلاتیا
 : یوروش

 : هسنا ق
 تم

 : ناتسراحم

۱۳ 

 ملیف مان

 نوراهو یسوم
 هلبلاک
 ۱ واک

 نیگمشخ یودنال روا 1

 انینن راک انآ

 یصقرریم 6 مراد تشسود

 توافتم نامز اب كا ریژرژ
 دنه کگنهآ

 یبوچ هدآ زهاش

 .  زیمآ رحس نرادنام

 نادرگ راک

 ماناهنک
 زدتیبساف

 رتورش . و

 رد در

 رپوه بات

 یدلاب .و .یج

 ینایواف ناردارب

 ارآنامرف نمهب

 هداردن [ ود .پ .ژ

 نامی لاتاش

 نیلک ادنالور
 كمن ناژ

 نامرنوگ ویزبرتاپ
 نیس تن

 تنوملبارو
 تر

 سوهوت .ب .وا
 كيلپولک کا رتام

 سولوپ ولجنآ .ت

 نادرک راک

 بارتشا یراع ناژ

 یزول فزوج

 زایام رفوتسپرک
 ینوکنوراک ول

 انیکیلپ اتیرگ رام
 ناگریوآونارق

 فیسور كايردرف

 ارود تبرگ رام
 تاوروه مادآ

 راتنیز شولکیم

 نا نیا را

 لپ ءط

 لیوط

 نیوط

 لیوط

 لیوط

 لیوط

 لیوط

 لیوط

 لیوط

 لپیوط

 لبوط

 . لیوط
  لبوط

 لیوط

 لیوط
 لیوط

 لیوط

 لیوط
 لیوط
 لیوط

 (ناک هراونشج نامزاس :

 لیوط
 لیوط
 لووط
 لیوط

 لیوط

 لیوط -
 لیوط

 لیوط

 لیوط همین
 لیوط همین

 دینزب قرو ًافطل

 وضع ناک یللملانیب لاویتسف هرود نیمتشهو >

 یزوتو هیهت تکرش كي نواعم ۱۹۰۵ لاسرد .

 انک رواشمو تسود ادمتسایس «رچنیلاس ریپ»

 درد «رگیزابو هدنسیون « یزاسملیف تک رش كي رپدم

 ۳" «..ارف ملیف ول» طسوت وگتفگ نیا . دوب نارواد
 :واب زیاوج عیزوتزا لبقو ناکلاویتسف یرارگرب
 :راهچرد "الامتحا «رجنیلاسریپ» . تسا هتفرگ تروص

 ره وضع زین نارهت ملیف یناهج هراونشج هرود
 ۱ .دوب دهاوخ یرواد

 ک 7

 هیضعب مدینش ناکرد - رجنیلاسریپ
 1و دنادیمن امنیسزا یزیچ «رجنیلاس» دنتفگیم

 هاهدوبنرونانسو روهمج سیئر رواشم طقف نم

 »+ تمس اهتدمزین نآزادعب . مدوب ملیف
 نم نیا نامز نآرد . متشاد ار تکرش نیا

 دید ۰ هکار ,7رر ملیف مدرک یعس هک
 ِ ۱۲ رد شیامت یارب « دوب هما مشوخو مدوب

 رک رش سیئر هب ملیف نیا ندیدزآ دعب . مربب
 لب هک متفگ وابو مدرک نفلت «سلجن [سول» رد

  دهاوخ تسدب یگرزب تیقفوم اکیرمآرد
 هیت فرطزا هکیدایز تمیق تلعب یلو
 اب هتبلا . تفرگنرس هلماعم نیا دش داهنشيپ

 ]۴ . دش نامیشپ ملیف ندیرخن زا تکرش ریدم
 سارواک اتسوک» زا یاهزان ملیف ندیدزا مه
 حبه نالا یلو . ملاحشوخ یلیخ «ناک» رد

 تفگ مهاوخن «هژیو شخب» هرابرد یفرح

 ؛ زاب « مدوب دیفس خاکرد هک مه یتامز
 ارف رتراو كج» نامز نآرد متشاد راک ورس امنیس
 تش ۲ رب هکار ۱۰۵ ت .پ» مانبینامر قوقح

 ؟وب یتشک مان «۱۰۹ ت « پ») دوب یدنک ناج

 ۳۳۳۰ یونس ناسمز رد یتنکناح هک

 زا یملیف تشاد دصقو هدرک ی رادبرخ (درکیم

 ٩ درک رومأم ارم «یدنکناج» . دنک هیهت نآ
 منکیراکمه «رنراو كج» اب ملیف نیا هبهترد

 روا شقن «یتیبنراو» تشاد لیم «یدنک »

 1 . دنک یزاب ملیفرد
 وب فلاخمرما نیا اب «رنراو» ینایمک

 ٩و دنتفرگیشیامزآ ملیف ءرگبزاب شش اب جنپزا
 ارس ات دنداد ناشنروهمجسیئر هب دیفس خاک
 یدنک ناج» شفتیزابیارب «نوستربار فیلک »

 ۳۳ تیبتم سا ود هلیف نیا دش باختنا

 ! درک ررض
 تشاد یدایز هقالع امنیس «یدنک ناج»

 3 شیامن همانرب دیفس خاکرد بشره ًابیرقت
 . تفابیم بیترف اوآ هدرپزا ابلاغ «یدنک»

 "٩۳۳ نيا) درکیم ارت ار شین نلاس
 ۶ هدزیم سدح نم یلو (هدمآشیپ مهمراک



 دیفس خاک رد یلک روطب . تسا هدماین شش ی

 رگید بت . شم هدید یدایز یئامنیس تالپا#

 ار رد بب رق روترآد .مانپ یدنک نیرو

 : تشونیم ییامتیس دقن «نیراتاعوش)» مانپ «

 رواد كب بیترت نیاب - هسنارف ملیفول
 ؟ دوب دیهاوخ هن وین

 > رچسلاسریپ
 هکلب هقباسم یاهملیف اهنت هن . ماهدمآ «ناک

 اب بلغا . مينيبیم مه ار اهنمسف رپاس یاهملیف

 نیازا ات ميوريم رهش یاهامنیس هب «وروم ناژ»
 یاهملیفرتشیب هچره ندیدیاربیاهتفهود تصرف
 ار تصرف "نیا سیراپرد . مینک هدافتسا بوخ

 تسرد منکیم یعس تواضق هرابرد اما . . . مراد

 . متسین اهنت نم یلو . منکتو 3
 نامیارب اکبرمآ ی امنیسزا - هسنارف ملیفول .

 لوحتراچد اکپرمآ یامنیس - رجنیلاسریپ
 هتفر یسایس لئانمو 0 فرطبو هدش

 رثا ناوج نازاسملیف هتشنک نآ زا

 .دناهتشاذگ یقاباکب رم|یامنیسیور یا

 .مدیدنسپیلیخ روا ملیف هک «كيلام یرن»

 یرتشیبتصرف اهناوجزورما یاکیرمآرد نم
 .دنراد یصخش لئاسم حرطو هدیقعزاریا یارب

 یتیعقوم نینچزا ناناوج هسنارفرد منکیمنرکف
 یوسنارف ناوج نازاسملیف .دشاب رادروخرپ

 یتالکشم دنشابیم وربور یدایز تالکشم اب زونه
 .دنرادن ار اهنآرب هبلغ سناش ًابلاغ ٩

 اورپیب یاهملیف هب یاهقالع ًاصخش هکنیا اب
 اهملیف نیا تیقفوم اذهعم « مرادن زیمآتنوثخو

 اب تیقفوم نیا . دهدیم رارق ریثآت تحت ارم
 هعماج یناورو یسایس ۰ یداصتقا یاهتیعضو
 نارحب راتفرگ یاهعماج رد طابترا اکیرمآ

 نیا ات ایند .دنکیم رارکت امنیسرد ارشدوخ 4۲

 تشز دنهدیم ناشن یئاکیرمآ یاهملیف هکدج
 کا هدرپ یور ار اهیتشز نیا مامت . تسی

 . میراد یئابیز یگدنز هچ ام دینیپپو

 ؟ دینکیع
 یک دنسبون یگلاس هدزناشزا - رجنیلاس ریب 8
 ۳ که یتانج لئاسم صصختم ناونعب رس

 یگدنز نادنز كيرد هنابلطواد زور تسیب ی

 یتحنم . مسپونب بلطم اهینادنز هرابرد ات مدر"

 . مدرکیراکمه وا اب یدنکتارطاخ نتشوتژ
 دها وخ رشتنم نمزایاهزات باتک سبراپرد یدو

 .«نوسناج» ««یدنک »اب ار مطباورو اهدرو 1

 حب رشت ار «تیگ رتاو»عوضومیتحو «نوس۶

 یگدنسون مه زونه .- هسارف ملیفول

 " باتک نیارد . «متسه یئاکیرمآ كي نم» مانپ 2
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 (ناکلاویتسف هرود نیمتشهو تسیب نارواد سیئر) «وروم ناژ» و «رجنیلاسریپ»

 هک «دروفدر تریار» ۳ هتشذگ هام . ماهدرک

 اب « دزاسب «تیگ رتاو» ةرابرد یملیف دراد دصق

 . میدش هرکاذم دراو «تسپنتگنشاو» همانزور

 یوروشهب نم ۱۹۵ لاسرد :بلاج عوضوم ثي
 هبهنهب طوب رم همانتقفاوم تاب اتما هرایردان متفرآ

 روصت اهسور . منک هرکاذم اهنآ اب كرتشم ملیف

 عقاوردنمو تسایسایس هناهب كي امنیس هک دندرک
 هرکاذم یارب «نوسناج» صوصخم هدنیامن

 . متسه مانتبو گنج نایاپ هرابرد
 :دش هاضما تعاس راه فرط یا همانتتفاوم
 ۰ دوب هقباسیب لمع كي نیا یوروشرد

 ؟دینکیمن هدافتسا ملف یوب رانس نتشونیا رب دوخ

 «دوشیم روصن هچنآفالخرب - رجنیلاسرریپ
 دنرو ایمن تسدبیتیقف وماکب رم آرد یسایسیاهملیف
 («دروفدرتربار»تک رشاب «ادیدناک »یانثتساب)

 0 هک ماهتشون مه یسایس نامر تاب نم

 .دنک هیهت نآزا یملیف درادلایخو هدیرخ ار نآ

 یسوساجیوپرانس كاب نتشون لوغشم رضاح لاحرد
 تسایس اب ویرانس نیا . متسه «وربال پیلیف» اب

 یسوررومم كي ناتسادنامررهق . دراد طابترا مه

 رگ اشامت یساپس یاهملیف یارب هسنارفرد

 وبرانس نتشون نمض هتبلا . درادن دوجو یدابز
 . منکیمرکف مه هلئسم نیاب

 هچهبیسایس یاهمایفزا ریغ - هسنا رف ملیفول
 ؟ دیراد هفالع یئاهملیف عون

 هحیشت رد

 تا

 تاک یلیخ ۰

 «ردلبا و یلیب»یاهملیفقشاع - رجنیلاسریپ
 «لوا هحفص» شرخآ ملیف صوصخب متسه

 «كيربوک » یاهراکزا ! یقوذ هچ ! یدادعتسا

 «لامیئول» زا . دیایم مشوخ مه «لامیئول» و

 یگدنز هکیاهرطاخ . مراد مه یشوخ هرطاخ

 مهجوت -یرتخد شیپ لاس دنچ . داد رییغت ارم
 زا یژاترپر هیهت یارب وا . دوب هدرک بلج ار
 « ارام داب هدنز » ملیف یرادربملیف نابرج

 مهنم . تفر كيزکم هب «لامیئول» ینادرگ راکب

 9تا نف سم الاح رتجد نآ. متفر شلابند

 «ورومناژ» یارب ار نابرجنیا دشاب مدابیتسار
 «ایرام داب هدنز» رد مه وا رخآ . منک فیرعت

 . درکیم یزاب

 « نتشول رب هوالع امش - هسنارف ملیفول

 ؟ دینکیم مه یزاب
 «یسرام دادرارق» رد . هلب - رچنیلاس ریپ

 ینادرگ راکب (یسرام رد هّئطوت : نارعهت رد)
 «نیئوک ینوتنآ» 5 ماهد رک یزاب « شرب تریار»

 ۳ سس هاینعا نه
 . تسا یمرگنوخ یمیمص رگیزاب هچ ًاعقاو

 «دننکر اذگ او بلاج یاهشقن نمب رگا لاحرهب
 .یشقن ره هن هتبلا «اهدامآن درک یزابیارب هشيمه

 و ی یی نمب شیپ یدنچ

 . نک یزاب «كيفارگ ونروپ»

 ! مدوب رک رتخد دنچ اب « ویرانسزا

 ! مدرک

۱۳ 



 ناک ملیف یللملانیب لاویتسف هرود نیمتشهوتسیپ یاهملیف

 (۱5۹۷۵ هم ۲۳ ات )٩

 هسنا رف یامنیس زادنامشچ

 (یوسنارف ملیف ناناورد را یا : هدننکرا در

 نادرگر اک ملی مان تک

 لیوط نوسلیژ هنر هخوج : هسنارف

 لپوط هرف هنر لپ تشذگر س ۹
 لبوط نملیگ نیدولک نم یگلاس ۱۳ ناتسات اي كينورو 6

 لیوط شورناژ وکبروک و ک هوا ۰
 لیوط ویردنآ هژور نوارب یاقآ 6
 لیوط نیشت هردنآ هسنارف تارطاخ 6

 لیوط نوساگ و د شیروم رادب متسود یلیل 6
 لپوط رچلف نلآ لخاد - جراخ 6

 و هربوا نلا نازیتراب كب زور راهچ 6

 لیوط یواد .فا .ژ هاگشامن 6

 لیوط لویبور كاژ نادنموزرآ غاب »
 هاتوک یلچوترب یئولناژ رهش قوقح 5

 لیوط لئومونورب نارگید نوخ اب »
 تسود اریگدنز مدآینقو 6

 لیوط یعمجهتسد دوریم امنیس دراد

 لیوط نیلک مایلبو کر زب یلعدمحم »

- 

 (هسنارف ملیف نیبدقتنم نمحنا : هدننک راد مر نتدقتنم هتفه

 نادرگ راک ملیف مان هدننک تک رشروشکا

 لیوط اروم پیلیف ؟یراد لوپ رانص ردارب : ناتسلگنا
 لیوط رنروم دیوید هرگ : ناتسلگنا
 لبوط رولیسنیلکیم ناوج رتسه نابایخ 3 هدحتم تالااا
 لیوط یرپاک وییاف تحارتسا نامز : ایلاتیا
 لیوط ونز یریت یهورع فرظ : كيالب
 لیوط یسیلفلار ههجاوم و
 لیوط وک اژآونب نادیقیسوم لتاق : هسنارف

۱ 

 شرازگ

 ۷۵ ناک

 مدقمیزعم نودیرف

 6۵6 ۲۵6۲ هرفهنر یهتخاس ۱
 9 یاهتنهود رد ناک تشذگ رس هب تهابشیب
 تسین دوشیم رازگ رب هراونشج

 ۱ یاههناوید دناهتسد 0 نیناجمو نانکع

 1 1 و ی و ی

 ۱ تج زا هناخ هناوید نیا هنازور یگدنز

 ۳ فیلکت ینعب - دوشیم هدهاشم یاهناوید

 زین ناتسرامیت نیا رد كنیاو . دش شور مه

 یناکچروم . نآ یهدرپسرس ناگچروم هوبنا اب
 ۳۰ .دنراد دیئولولس راونرد هنال هک

 ۰. یگررم بشرهو تسا یدلوت نآرد زورره

 ۳ ررن لین ,زاس ملیف نابملیف «رگملیف
 . ۰ یچراج «رخ فلس « شورف فلس «رخ ملیف
 «  ملیفرادکناب «رادربملیف ۰ سپون ملیف « یچوه

  تشوگ و ملیف شاقن  ملیفرگیزاب « ملیفرگ همیب
 ناکم تّنج نابانجیلاع نانیا یهمه زا رتخلت

 .نادفتنم ینعب اهیاهفرحزا معا) ملیف نایچاشامت

 ۳۱ اب و یبامنیس ناسیونربخ و ناگدنسیون و

 ماظن یلصا دیلکینعب رادهگن هشیگ یهدرپسرس
 . زا یاهدمآمهب یاههرکیپ هعومجم مهرب مهرد

  سرچولایخو كسامولوپو گنرو هشیشو نامیس

 -ملیف لباقانراون هتبلا دصو . . . قشعو تراهمو

 . زونهو تسین هدرپنوردو هدرپتبحص هک لاح هک

 .دشابن هدیافیب راک ذت نیا دیاش مياهداتسیا نوریب
 شایراجو یراس لکشرد یرنه هدیدپ نیا هک

 یاهوبش هب نوریبزاو یعون هب نوردزا هاگهگ
 شنورد هکیلاحردو دوشیملدبم ونرامعتساتل آهب
 . ددرگیم یلاحلامولعم یاههفسلفو دصاقم غّكبم

 نیوانع یهمه بحاص زورما ناهج یناگرزاب
 «یجراخ» و «یلخاد» تفص : اهدادعتساو تسا

 تاد دبلطیم «یلخاد تیامح» . دوشیم شرس



 لمع یاه«هزوح» . دنکیم ادیپ «یباپ رازاب۲

 .دوشیم ادیپ «ذوفن» یاههزوح . ددرگیمسشال

 ادیپ «تارداص قیوشن» . دربذپیم «کگنییماد)

 . دبباپیم یصاصتخا رادکنابو كناب .

 رگید «یلوپ»رازه و یلوپونوم « یلوپاگیلآ
 تالماعم . دوشیمشرس «توکیاب» .دنکیم داجیا

 باصتعا . دراد «عونمم»رازاب . راد «یرناهت)

 لورت و قتور و دوعص و ینحنم و دنور . دراد
  نرات یگدنامر

 هدن رپ یهام یا : هناک دوک زمایلیو رتسا

 ۰۰۰ ربنورریب همغلم نبا زا ارم مزش یا ؟ یباجک

 ریش تساجک ؟ مموصعم لایخ نازرات تساجک

 . نک كمک یمیج ؟ ین یهبآرکش و لیگ

 نآ و ماد رد یاپ و مربزارس هدمآ جاست

 «جلم زور» رانک زا ات نک كمك . بادرم نیا

 « تساهنهرب تقیقح زور .تساخلم زور . مرذگب

 «خلمزور» زا ام . مينيبیمن هک ی تیاغب یگنهرب

 هک تسا راگز آ لاس یس « ملیف مامح نیا زورمآ[

 یهمه فص رد ام . مياهدش هل اب و تسد

 . مياهتفر نامسآب ۰ مياهداتسیا اهندروخ بیرف

 اهگ ریومز یلهدنورد «میاهنفرسون ایفا و نیمزربز

 اهنومیمو مباهدروخشوجسگم اب مياهتشگر وانش

 ار اع زین لانمازا .دناهدات تینومیم سر
 فصب هدنیآ لاس یارب یباغ «نمریوس» فصرد

 هفاضا «امود» نارادگنفن هب هچره ام . دناهدرگ

 ایند یاهلمخم مامت . درک میهاوخن ضارتعا دننگ

 رگا . ميراذگیم نامرسب مهزاب دننکهالک از

 شیارب دیآرد هرمخزا مه ابابیلع ی«هدیدن)

 «زدلبف»نیا هک تسین مهم ام یارب . مينزیم تسد

 یرتمیلیم تشه» هزات ام . تسا هدرم هراچیب

 -تسمو یزابهدبعش زونه ام . میاهدرک «شقطا

 ناتدوخ . ميدنخيمو مینکیم اشامت ار شزاب

 ناطیش لایخ نآرد « نایافآ « اهمناخ دیو
 -لورا مادک و رندراگ اوآ مادک دوخ رادهگنزاژ

 ریپ ی«اوآ» نیا . دیاهتفرگ شوغ آرد ار نیلف

 توبات اب ار كنيئوپ - هلرلز - منهج یاهملیق
 لایخب رگره هک منادیم هن . ار ییایرد دزد لا
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 و
  ناهررد امش ی اوت. تسا رشت ینقیفح

 هدننکشو ناوج سونو نآزا هنهرباپ سننکنآزا
 تیازیلا دیدید اریپابرد دزد نآو دوریمنرتولج
 راب ندیشکیاراب ام نتو ؟درکیم هاگن هنوگچ
 هام + دعنیم .تسیزا کدقا گینا ار اه لا
 لایخنیارد ارچ هک میشيدنايم نامدوخب . میوشیم
 ندید یارب ارچو مياهدنامو مياهدنامو مياهدنام

 . دش هتسخ دوخ دوجوزا دوخ «تقیقح امنیس»

 یاهملیفرابناكيرات هشوگ زج ییاج اه «ژاترپر»
 تقیقح - امنپس «یاروه» چیه . تفاین طاقسا

 . تسا هدرواین «یتلیضف» دوخ اب

 قافن یاههشبر نتخاسرتفیمع زج اهسپا یامنیس
 تجسم ردقچ ۹ تسا هد ربث شییزا یرگید راک

 عفادم سکچیه هک ميشيدنايب هک تسا هناحول

 زا دعب ار یناملآ زاسملیف نزریپ . تسین یرهش
 بوضغم كقلدو. ؟دننکیم «وه» زونه لاس لهچ

 یاهلاغفشاو دندروآیم هناهبو رذع «هدزتلاحخار

 مینیشنب اجنآ ."دننک ی مروپز شندرگ و سب مارتحا
 شب بوخ لاپخ اب و دراد تبحص «لد» اب هک

 . تسا هارمه هناقفشم

 کیف اه کدو لا برد ساز

 نیو تا و بلق ی و

 و هراد فرش «تقیقح» نآهب «لایخ»

 نیناجمو دنکیمزاغآ ناتسرامیت كب نوردزا ناک
 5 رب نا

 هقباسم

 زیمآ تداعس قالط

 (گلرامناد)

 یتاهباشت هداد شناتسود هب یهاوخرظن یارب ار

۱۹ 

 .دناهدادرک ذت (راونر ناژ) «یزاب دعاوق» هب ار

 راونرناژ ملیفهب یاهناعبط خوش هراشارد ار ملیف
 اوسنارف ماجنارس اما « 9 یزاب» ميراذگب

 میتفربذپامو درک داهنشیپ بی ار «داش قالط» وفورت

 نامه ار ملیف مان و دندوب هتف رب ذیث شاک هک

 هوبیرتهب لقان مه هک ی تشا دوم «دعاوق یزاب»

 . «راونر» هب یمالس تلیحرهب مه و

 تقیقحرد یزاوژروبزا داقتنا عون نپا
 : میوگب رتهب ابو ضراوع اپ هضراع هب نتخادرپ
 تساهلاس " تسا «لولعم» حیرشت رد ششوک

 ار یرایسب یارگپچ حالطصاب نانادرگ راک
 یاهبانطربافرص ناشینهذتابورک هک مياهتخانش
 ار اهنآ هچنآو دوشیم هدید لولعم كرپس عّونتم
 عوضوم « راک یهویش رتشیب دزاسیم زیامتم مهزا
 و نامز « لحم « نارگیزاب ضیوعت . ملیف
 هورگ نيا راک هئطخن هجوچیههب دصق . تسا
 نابززا دناوتیمن رنه میفتسحریغ نایب "المع .تسین
 هتشاد ی «هدنیامن» و هراعتسا نانز اش

 او "ال ومعم هناتحیدب دازیمدا هتشذگ نپازا .دشاب

 رد وندنزیم هلکو رس لولعم اب تسوربور لولعم
 , «تیعقوم» یعدم تالولعم یایند بوچراهچ
 طفف تست دقعو یرق هاگ رظنو «هاگیاپ»
 . دریگن تروص «لاقتنا» هکتسا نیارد رطخ
 هتک نروم رتکد تیصخش صاخ تییاذج لثم
 "لوقعم یرامیب كي ندشراکشآ زا منام ٩ امتحا

 یهناراکبلط قلتخ لثم . تسوا عاونا و هقبطرد
 كي نیپ هک هدش هداد تاجن ی رمزا ناوج
 « رنراس»یاهبزابروهشم یاهتیصخشو تسیخوزام
 دناوتب هکنیا نودب « تسا نادرگ رس «وماک» و

 یاهنیصخش اب رازباو لیاسو اب نادرگ زاک اب)
 ندوب هنوگنیا (دناوتب دراد رایتخارد هک ی رگید

 . دزاس راوتسا نویلالدتسا نیبوچ یاپرب یتح ار
 ییاناوتزین ملیفو - تسا طوبرم وا هب هک اجن ات
 عوضوم كي وا یشک دوخ - دراد ارنآ لاقتنا

 بوچراهچرد وایشک دوخ .تسینیصخشباختناو
 . دوشیمن ینعم یشکدوخ « ككيسالك ینعم

 یاهتسش تسد یگدنززاو هتسخ ناجزا وا
 بلقشیط نبرخآ راظتنارد اردوخ لاح هک تسین

 وا یشکدوخ .دشاب هدرکز ارد اهزارگ لگنجرد
 ست ان تیحیسم هک تسیث دف نازا

 وا 2 ی 1 و 9۳ ۰۰

 اش وا دیس تا یتیم رواجتمو «لئاقد
 دیهدن لوپو دیروخب اذغو دیورب یاهفاکب
 یاهفرم هناخبرگا تفرگ دیهاوخ بقل «روختفم»

 هدش «ناسحا» امشب دنهدب امشب یزیچو دیورب

 اهپاپ ناروشاپ زا یبرغ تیناسنا هشیر) تسا
 (.دیسرب هقدص یاهنامزاس هب دییایب و دیریگبا
 «بحاص» عالطاو هژاجا نودب ار یئیش نارگا

 ار اههار یهمه وا . دیوشیم «دزد» دیرادرب تا

 «یتسه» اب یریگرد ناوت . تسا هتفر لامتحاب

 لقع» رد . تسا هدروآ یور یشک دوخ هب

 ٩۱ و قباس نز شیپرد دوخ بیبحتهب ط رفم

 باصتعا ثحب دینیبیم
 ودر ثپ وا - تسیف یک رامناد

 لا .تسین هنسرگ « دخرچیم شایگدنز
 : وا یارب زین یلاحم لایخ نادنچ ندش
 9 دوخ لتق هب یآر لاحرهب اما .دشاب

 : نیاو . تساهتخانش یبوخب اردوخ نوچ
 خانش نیا

 3 1 رو
 هک شاهفرح دیاش . درادن وا اب یتوافت

 ۱۳۲۲ را هک - سا هنخاس رتراودیما

 . درادن ار

 . تسین یصوصخ ییاسانش اپ
 تا کف رف و تسارت

 ۳ هنارهاظنم یاضراو یتخبشوخ ییاهن

 ةءارزایتح وا میئوگب هک تسنپا رتهبو

 رم تذل یگدنززا . دنیاشوخ یبیرف . دوخ
 راک ورس یشخبناج و ناج اب یکشزپ
 زو کرم نیب ساسح قیاقد هرابرد نیروم
 ر ۱۳ نکبم تبحص هنوگنامه هازیمدآ كي

 2 كبزاسپ بارش هرابرد قیقد ندرک رظن
 تم تکمو ندادورف و ناهدرد

 د «نیروم» نیا تسدزا مه ناوج درم

 ؛ اپوتسد راهچ لاحرهب هک یلع یضترم
 > ناوج درم هک هچنآ یارب ییاج دتفایم

 رس خرم لثم وا

 د وا یباهن باختنارد ینعب تسا هتفرگ رارق

 هاظرد ۳ ایم «تاجن» وا . تسا هدش

 ۳ . تسا هدرک ادیپ تاجن گرم زا
 ۲۳ دنکیم هرغ ار « نروم » هک یرهاظ

 ۳ ۰:2۷ ار بارش قودنس هکباجم ار
 ۴۵3 زب لیمو یکدنز هب یراودیما تامالع
 8 هک اهنامح ؟دنمادک یگدنزب تشگ زابو
 اخرف ٩ دننکیم یگدنز اهن اب «ناوتنآ» و

ِ 

 ۶ (نروم) یرگ یچراکشهب لیامتاب یگ رابنز
 5؟ « ناوتنآ درومرد) یرگیزابو رنه هب
 _ ۱(دنکیم نیصت اید دش اروا رهاظب ناوج

 یودره فعض دهاش ام لاحرهرد ۱

 هرکبد زیچ اهنآ یارب «یزاب» . میتسه

 الیم ناشتفاط یگددنز نیا یارب هکیزیچ
  طرش كي دحرد ناوج درم یگدنز و گرم

 هرم اما .تسا حرطم یصوصخ بلاج هلْسم

 اش اردوخ دوجو یاهناوتنآ و اهنروم مامت

 زاید رد دناوتیمیبوخب هک تسورنیازا .تسا
 ه . دبوج تکرش شیوخ هرابرد نارگید
 رتیمیدق زین «تلماه» زا تک راشم هن وگنیا

 ۳ رم اب هک سبونیم ییاهیزاب مامت هرابرد

 ۱۳ هنهربیارب گرم مئادروضح اب و دنوشیم
 تراکشآ یارب مدع مئاد روضح اب و یگدنز
 ؛رد دوخ گرم رابتخا اب ناوج درم . دوجو

 9۳ ۹تشاذگن ًابیرقت وا . دنکیم تلاخد اهنآ
 ۳ دنک ادیپ همادا «نروم» هاوخلدب یزاب

 هلیسو یگرمرد هچو یگدنزرد هچ وا رگید



 ناوتنآ اب « نروم » بوخ یگدنز یا"

 دوشیم رود یمخز زارگ یتقو اما . تا

 «نروم» و «ناوتناآ» هاتوک یاهوگ

 هرفح كي لکشب هک یتقیقحزا یاهناشن

 ناوج درم مکش ریزرد زارگ خاش هبرضز

 هلّئسم نبرتمهم ۰ تفاب ناوتیمن تسا «

 ندینش « هتفه ناپاپ یاهرادید هلئسم ن
 « رتهب یاهبارش ندروخ و رتهزان یاه

 همه هکنیا همهزا رتكانلوهو تساهیزابو اه[
 . راتسرپیشنم « ناوتنآ « نرومرتکد ناوج

 ات هتفرگ ریپ نابغاب « نروم قباس نز

 دهدیمنتصرف .تسا« رب سفن »هژیو هاگ ۲

 یوسکب . دراذگیمن یقاب مه كشو ی

 یدنتسمو اشاح لباقریغ قیقحت ملیف «ن
 لاشرام) هسنارف تقو تلود هک یاهوبش

 «قوقح» راکرد حتاف یدونشوخ یا

 .دی ایمردهزرلب «تلادع»ناک راهک نانچن آ

 یگشیمهویلصافرح ملیف «نامتخاس» رگیدیو
 هنگ تسا تسرد - ارواگ هنو) سارو 8

 ینانوپ شمسا اما تسا یوسنارف ًابیرقت
 دروم ار شمسا دوشیم ینابصع مه شدوخ

 (. ۰.۰. دنهدب رارق هسنارف نابز روتسد تا9
 ؛«یوتحمیأنب ینعب ملیف «نامتخاس» رگید یو زا

 مشچینعب سارواگ اتسوک یگشیمهو یلصا فرق
 نیا « هدبا نپا هشيمه وا و تسا مشچ لپاقمر
 زواجتدروم ناسنا یدازآ هک ی طیارشرد ار ور

 رایتخارد وایعطقو هقح قوقحو تساهتفوب
 ...دریگیمرارق یتموکح هتفرگ عرص هعومجم

 «هدش لاغشا هسنارف» طیارشرد نو

 رظنهطقنزا دیاش رگلاغشا رسفا اپ زابرس كپ

 تبع و هجیتنیب یباتراچ انود ود یبالقع
 رک ار راک نیا اهیوسنارف اما دوش

 اب ار « رهق » نیا تیناقح هژیوب «سا
 هب اهیناملآ ندش لدممزا هنانخسرس

 یعقاو شیامن اب و دوویلوه یامنیس یاه.
 «سارواگ » یاهینامل [ .درادیم مالعا اه

 هسنارف تلم اب و اهیوسنارف اب یقرف نیر
 دناوتیمن هدشرورت یناملا رسفا یتح

 2 سیراپزور عاضوا اب سوملم طابترا نب 3 ِ

 رسفاو تسایکشخرد «سبراپ» لقال 29

 كرامناد - «سلراکگ نینه» زیمآ تداعس قالط : الاب لثم اهینامل آ . یپایرد یو رینسفا کی ی

 هسنارف - «سارواگ اتسوک» هژیوشخب : نیئاپ  هب ار ناشنیبرود سیراپ زورما ی
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 سوت هدش ینوناق یشکمد [نیاینعی لمع نیا هک /,
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 | رفهینبا لباقمز دهک دنهدیم اهیسراپ
 92ت «ناسنا» اهنآ . دنریهب سکع

 اجتم یتموکح شوپ همکچ هک دناهتفربذپ

 و تباجن و تیناسنا مامت اب ورنیمهزاو
 رارواک» . دنتسه گرم قحتسم ناشیناوجو

 3 لاغشا هرود كچوک تازرابم نینچ نیا

 ٩ دنکبم هبجوت - تفاب شرتسک ًادعب هکار
 ۳م "لبق هکیدارفا ددجم همکاحم

 ادبیترن و تسا هدش صخشم ناشتیموکحمو

 ۱ رد یآر کنه دشابرضاح هک یهاگداد

 رارف رد رک ره هکدنکب ینوناق هب دانتساو
  داهنشيپو یسررب هلحرمردو دیسرن ببوصتب
 رموکحو دوب هدش وربور ضارتعا نارازه اب

 "] لخادردو تشاد تلودزا «رهاظ» كي هک

 رم لابند «تلود لته» رد ارزو نارسمه

 اک» زا یلیثمن هک د ندوب ناود ودقدق

 اهروشک زا یلبخ یناهگ او «هداعلاقوف

 اون شومارف ناتوپ یاهگنهرس یخوش - دشاب
 ور ار اهیلیخ ندوب کحضم نمض هک یاهکحضم

 ی اصا یاههنیمز - درک خاروس خاروس نشور
 یراسزاب دیاب اهنیاهب . تسا ملیف ینهذ نامتخاس

 («ادنز زاهرابود هک ینیموکحمروصقوهانگ یابیز
 ۳۲۱ «دنادشدناهخا رفددجم همک انمیارب
 ۳ هدش بکتررم ًاعقاو اهنآ هک هچن | یزاسزاب
 .دند وب هدش موکحموهمک احم رک ترک نآ رطاخبو

 لود هنیباکر بزو نبرتصقر شوخو تلود

 مادعا اب تسبابیم «هلخاد ربزو» ینعی یلاشوپ
 اهینامل مشخ زا (؟دنشاب هک ره) یوسنارفشش

 1 ام وکح رقمرد 3 درک ييم یریگ ولج

 ؟ماظن» یوسنارفتاماقم هک مينيبیم اه«ینامل [»

 ۳ رد) دین ریم هنیتش ار شات رتعیب
 یلععلاسکعنینچاپ رگلاغشاشترا یاران آ یصعب

 ۳ | هن دوشن هابتشا مهزاب هتبلا . (دنتسین قفاوم
 ٩ اه زلبوگ هکلب دناهدادصیخشت (یناسناریغ) ارنآ

 ۳ روت یلبخ تولک ذ ابو ولوچوک

 ربوصت و حلاصم تهجرد یوسنارفیلحم تموکح

 ۳۳۲۰. هناملاو نشنرا الامو نانآ

 لاح رهب .دنتسه 7 «ناتسداد»رو اداپ الک و زا

 تیهام ندادناشنرد ملیف دنچ یط «سارواگ »

 هکنیاو «قوقح» «یرتسگ داد» ء «تلادع»

 دماجنایم یعیاجف هچ هب ناکرا نیارد یراکتسد
 هعب ..تسا هتخادرپ یرگید هلسرهزا رتشیب

 ۲ ۲ یصحش باختنا» رتشیب جیار رظن فالخرب

 یامنیس یاهششوک عوضوم «یدرف تیلوئسم»
 نابیرفماوع و هناروک روک غیلبت ات تسوا
 3 اعملیف یاههنیمز باختنااب وا هچ .«یگنیتیم»

 .؟یک اولسکچ» ردهک تساهدادناشن یبزوخب شفلتخم .

 هکدبابیم زواجتم ار یروشک تسایس هنوگنامه
 یروشک تسایس یبونج یاکیرمآ یاهروشک رد

 نوچمهو تساینورد زواجت نانوبرد . ار رگید

 ؟ردیپ كيزا یتسد «یلاد» «یایناپسا» یولبات



 ناراد هیعاد نابانجیلاع دوخ دنزیم نماد

 هن دندوبیوسنارف و هسنارف تیمامت و تابح طیب

 دارفا ابو اههتسویپتمواقم هب زا معا) هسنارف
 یرتشیب هقالع اب لاحرهب هک یرابدربو تک

 و راوجرد یدودحم یگدنز هب ندنام هدنز هب
 0 هداد رد نت حتاف شترا مکحتو رول

 نادرگ راک كاب ناونعب اردوخ «باوخ لیبموت

 ملیف . دناسانش رو آهرهلدو ییانج یاهملیف قف
 هجوت . تسوا یعامتجا هجوت زاغآ وا موم
 یزتناف یامنیس زا یرود یدحاتو یعامتجا
 5 فرص یعقاوریغو

 مود ملیفرد لاغشا هرودرد هسنارف تمواقم

 - دوب یلصا مت زین «تسه مه دابز درم كي» 1

 . تسین یمهم ملیف « ملیف نیا شدوخ لوقب اما
 . هزاسیم دوخ متاار نامز یمقاو عوشوز

 «نیکاربال سویروگ رگ» رورت لاحرهب اما دوب
 یرورت « رورت نیاو دوب ملیف عوضوم ۱۹۰۳ رگ
 نابزبو ناگنهرس نارودزم تسدبو یعقاو دوب
 مزیناکم ندادناشنرد یششوک لاحرهب «سارواگ
 سارواگ یلیخ اهیپچ . مابانیاردیسایس تایانج

 ییاپورایاهتسینومک صوصخب دندنابسچ دوخب

 .دیئاپن یربدیل ایخشوخ نپا اما .وکسم هدرپسرم
 . کیسر مه یزاب تسینومک تمدخ «فارتعا)

 یک اولسکچرد اهت سل اتسا هدش هتکیدتامک

۹0۲ . 
 ییاهشبنجرد یرگ ییاطسفوس هشيمهلثمو دش دن
 «فرح» هب یفاکیانغو وجب [وبارشرانک رد هک

 ابآ هک دشیم هصالخ نیا رد اوغد !نناهدرکوولل
 دض اپ تسا تسینومکدض ملیف كي «فارتعاگ

 هکامینیبیم ار «سارواگ» اما . تسنیل8

 , یسایس یاهگنر نیازا اهر و هدازآ نانچمه

 زا معا ار یسایس تیانجو هّئطوت روز عونره
 تموکح» ۰. دنکیم موکحم هنایمو تسارو پچ

 «هژیو هاگداد» زا لبق وا ملیف نیرخآ ۰"

 یعقآو دادیور كيزا هدافتسااب زین (هژیو شخب) ۱

 یاهیپاکبرمآیتحاران تبونرابنیا .دریگیملکش
 هب سارواگیتقو هک دوب شیدنادازآ رهاظ

 یاهنامل آهبولدزبنابوسنارفهب «ینانوبیاهگنهرس
 یسور تسینیلاتسا یاهتسینومک هبو را
 رگا . دندیشکیم اروه"نشیارب « تفرگیم 98

 شتج» هم هک یمورک شب شاد تا

 رد دندوب هتفرگ مان «هئوگ وروا شخب ]8

 یپاکیرمآ یمسر دنمراک كي ۰ تسوگا"

 « هنوبرتیم ناد» مان هب ار یللملانیب ِِ

 «تاطابتراو كيفارت»روما سانشراک ر هاظرد هک

 دنتسهیعدم اهنآ هتبلا) تشک تیاغردو دیدزد دوب

 نامهزا مهنبا . دناهدرک « مادعا » اروا 1

 ۶ ۰ نیلتاق» اب سارواک ۱۹۰2 رد لاحره

 . «سوکیلیسا و سیلیسا و »نامرزا یسابتقا همانملیف

 -ملیف نبا شیامنزادعب اهیپچ لاجنج

 عقاورد «هنوبرتیم ناد» یاقآ نیا (تساهفرح
 و سیلپ هب هجنکش یاهشور شزومآ سانشراک

 نتخاسرد سارواگدصق . دوب هثوگوروا شترا
 - ولوکوّن» هقب نتفرگ زج هوبن چیه ملیف نیا
 ار وا خساپ و شسرپ نیلوا دیراذگب . «مزیلابن
 تبحصو منک همجرت ناتیارب ملیف نیا هرابرد
 6 هژیو ماگ داد»" شملیف نرخ و سارواگ هرابرد

 نیازا شیب هک لوطم یدافتنا شرارگ نیارد ار

 - دهدیمن لاحم نادرگ راک و ملیف كي یارب

 . مینک مالعا هموتخم
 تموکح» نتخاسرد امش یسایس فده -

 ؟ دوب هچ «یماظن

 هنومن كاب « تیعضو كي شیامن ًافرص -

 ماجناردو (ونرامعتسا) مزیلابنولوک وئئزا صاخ

 ههماجرب هک یعیاقو یامیس ندادناشن راک نیا
 ثي سابلرد لوا « هنویرتیم »

 تأیهرد سپسو رواشم كي سابلرد فعب تاملپید
 هو, هدننف جم نیا ۰ دوشم هتخ اس سل تای
 . تسا رو آهرهلد یرابتعا

 نیرتگ رزب هکدراد تقیقح دبدرتیب نیا

 ۰ تسا هدیشوپ

 ناتسراجم - «وچناب شولکیم» رتکلا یارب

 هنوگ نیازا - هدحتم تالابا طقف هنو - اهروشک

 .دن رادیملیسگ كچ وکی اهروشک هب «ناسانشراک »

 دنتسه یبهذم یاهنویسیم نامه هیبش یمک اهنپا
 .؟دندشیم مازعا اهاسیلک فرطزا شیپ اهندم هک

 و

 ارتکلا یارب

 (ناتسراجم)

 شمار نیا عورش . تساهدش رتمارآوچناپ

 نا  دشم سح «ارتکلا», لبقام ملیفود یکنزا

 زورما وچناپ هکنیا هب . تسا طوبرم زیچ همه هب
 تنوشخ نیب یاهلصاف هکنيا هب .دراد لاس 6

 :دراد دوجو ناتسراجم زورماو ع+ ههد یاهلاس

 .دنکیمن سفن ثیدح یلوقب رگید وا
 ودودحات «هلباقم» اب «دروخ رب» هک مینادیم

 ما «تسوا دوخ یگدنززا یاهراپ یزاسزاب
 ردرک وگز اب وا ریخا یاهلاس رد هک مينيبیم

 شرنه قیرطزا ار ینامز یاههبرجت نیرتکیدزن
 پاشو . دنیبیمن ربذپانبانتجا یترورض رگپد
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 یسعم 5
 یهناسفا كي زا یسابتفا هک تسا نینچ نیا
 طابنتساو یقلت حرط یاج ینانوپ یاهروطنسا

 امشزا .تساهدیسر رظنب اجب یاهیامتسد «وا زورما

 لبق هامنیدنچ یتحو ملیف ندیدزآشیپ ناهنپ هچ

 ارتکلامارد یزاسزابربخ هک ناک هراونشجدعومزا
 یهجوتم منهذ رتشیب مدناوخ وچناپ طسوتهب ار
 مارد نیا یسانشناورو یناور - ینهذ یاه« زای»

 لاقتنایارب ینتفاب ناج ات دوب نآ یاهتصخشو

 وچناپ عبط قفاوم "ال امورصاعم لاحرهب یمیهافم
 هدنسپون «وک رویگ ولژال» هلمجزا شنارکفمهو
 نآساسارب ارتکلا همان ملیف هک ارتکلا یهمانشیامن

 دیاب هکیاهبحاصمرد وچناپ . تسا هدش میظنت
 : تسا هتفگ دشاب هدش ماجنا ۷ ع ناتسبات رخاوارد

 هزورما اما « متسه مسینیلاتسا نساتشراک تب نم»

 ناوجرگیدنم .دنکیمن بلج اریسک یگ هربخ نبا
 همه . ماهدرک اهراک رایسب میگ دنزرد . مسی

 ۳ مرادنرواب ار گر زب یاهتلع رگیددنم هدب اف یب

 یزپشآ . منکب یرگید یاهراک مهاوخیم لاح
 طباور یک زن طباور فثک و لاثم یارب

 تیرشب هک مهدناشنمهاوخیم مياهملیفرد . میفتسم

 . دهد همادا ءدوریم هک یریسرد دناوتیمن

 .. ماهدوب حیسم یفاکیهزادناب نم رگپد فرطزا
 هنوگچ «تبقاع» هک مینادیم ام ؟ تسیچ هدیاف

 هک منکیمرکف نم تاقوا یضعب عقاورد . دیایم
 «. میاهتفر رنولج یمک همانربزا ام

 هک وب دهاوخ هنال وجع رایس ما امآ

 اب وا لیامت کگنسمه ار وچناپ ریخا یاهراک

 وارب هک یلحمیب دارپا عقاورد . مبریگب یزپشآ
 ! راک ككبسهب تسا طوبرم رتشیب دنریگیم
 هب رجت نآرد هک دحاو نایب یهویش كي طقف وچناپ

 7 تسا :هتف رگ شیپرد دز اسم ین اعتفوا

 نتفرگ دوخردو نتفربنپ دعتسم هک ینایب یهویش
 «نمک انوئدیگ » .تسایناتسادو عوضوم عونره

 ینعم كيهب شراک يهویشو وچناب هک تسایعدم
 فی رعتنیا - تساهدشكيدزن رنهزا یلگه فیرعتو
 دحاویهلاقت كي یرنه (مرف) لکشره دبوگیمهک
 و ینعم وچناپ یارب هکنيا و . دراد یزک رم

 یاهزیچ مامت و تسا تکرح رنه « امنیس فیرعت
 اهتلاخد « نامز لثم . لصا نیارب عرف رب

 تاوصا « ناتساد « گنر « روکد « اهیراکتسدو
 ناوتن لوا هاگنرد اررظن نیا دیاش . مارد یتحو

 ملاعزا اردوخو مینکلمأت یمک رگا اما تفریذپ
 هک - یاهفرح ًافرص ینف رظن هطقنزا نایچاشامت

 درذگیم اههنحص نورد هچنآو اههنحص یاجب

 .. هریغو اهرتلیفیسدع « اهگنیلوارت « اهلیر
 وربور ییامنیس یرعاش اب تقونآ میزاس جراخ
 فراعتمزا سرت هک یاهناروسج یاهرعشاب میوشيم
 كب ناوتیم هنوگچ .دنارورپیمن دوخرد ار ندوبا

۲+ 

 یاههناخ اب یراجم یتشدرد ار ینانوب نهک مارد

 .تخیمآمهرد یزورمایقیسوم كاب نینطو یتشخ
 .اهشک رتخد هروطسا میمعتو دریمیمنامزیاهنوگب

 7 ی و اهشکر هوش « اهشک ردپ « اهشک ردام
 هدنیآو زورما « زورید خیراتزا هظحلره یارب
 نادرمو هنهربنانز راواد تک رح رو نکمم

 هک نانآ و ناتسدبلعشم «ناگ دایپوناراوس «هنهرب

 قالش فاعربو كاخرب «بآرب هنهرب یاهنترب

 اممشچ یولجردهک نارابدرب میظع لیخو دننزیم

 اپو دننزیم یفرح . دنراد یتکرح دنوشیم رضاح
 . دننکیم هبرجت ار یثداوح لاحرهبو دنتکاس

 بلطم نیا : دنبًّایم نوریب هروطسا مارد تئیهزا

 زور یقیسوم هک یایقیسوم ندش هدینش اب هژیوب
 - نرتسو ییامنیس نامرهف كب بیبحنردو تسا
 هک ی ایقیسوم زا هدافتسا كيسالك یهویش یاجب
 نانویرد شیپ لاس نارازه هب میناوتیم "الامتحا
 اهنت و دیدشت - میهد تبسن

 تم انا تست نازا یتحا رز ناوتمن

 راکب زنط هب دیاش هک سا ملیف نایاپ یارگ پچ
 یامنیس نامزاس یدونشخرطاخب دیاشو دشاب هدمآ
 ملیفو دراد دوجو لاحرهب اما « ناتسراجمیتلود
 ۱ اس هک یا تراش لکشزا او
 نیا) دی ًایمنامسآ زا ده رسسروآ و

 یرتپوکیله اما (تسا یبهذم لاحرهب یلیثمت
 تساهتفگ یاهبحاصمرد وچناپو) خرس گنرب تسا
 ام رگ او (دشاب «خرس» دیاب هک تسا یهیدب

 میهدب یر « دمآ الابرد هک ی رذعود هب میهاوخن

 هک یدروم

 ماجنارس وچناب هک تفگ دیاب فسأتلامک اب تقونآ "

 بان یرعشرب هداتفا اپشیپ رایسبو عنتممو لهس
 لیکشتیسناکس نالپ تشهزا ملیف) هراپ ۸ ردهک

 ۰ تسا دو تساد دلش هدورس (هدش

 هم

 ودیبوب
 (ایلاتیا)

 ناونعب ملیف نیا ندش هتفریذپ ربخ "البق

 تمسقرد ایلاتیازا هدننک تک رش یاهملیفزا یکی

 . دیسریمرظنب كوکشم یمک ناک هراونشج یمسر
 «هقیاس» لاحرهب اما تسین لاحم زیچ چیه هتبلا

 روصت ناوتیم هنوگچو تسهرایعم ورتم روج كاپ

 ینعب ایلاتیا ٩۰ یاهلاس پاپ هدنناوخكي هکدرک
 لتیلزا رتهب بتارمب هتبلا) مود تسد یلسب رپ ثكي

 ینادرگ راک ناک لاويتسفروخرد یملیف (اهینوت

 بیجع ناونع نیاب هجوتاب مهنآ .دشاب هدرک

 شیامنرطاخب ناک هراونشجزا دیاب اما . شبیرغو
 مغریلع اریز دوب رکشتم یمسر تمسقرد ملیف نیا
 رد شقن یافیا یارب نمساگ وبروتبو هکیاهزیاج

 دروآ تسدب یزبرونید یهتخاس «نزرطع» ملیف
 اهیئایلاتبا تیثیحو وربآ هکددوب «ودیپوب» نیا

 دیشاب هتشاد هجوت) .*دیرخ هقباسم تمسقرد ار
 ینوینوتنآ یهتخاس «راگنربخ : لغش» ملیف هک

 ارتكحضمو رتبلاج یساکع دروم تاعوضوم ۱

 ۲ الصاو تم رد شیامن هب هقیاسمزا جراخ

 ۳ درادن هقیاسم تمسق ییایلاتیا ملیفود هب

 3 ۰ (دش دهاوخ حرطم عقومب دوخ
 ب همادالاح رهب تفریم هک «سافبای»

 بزوم راک زین دزاسنکمم ارلاکبزوم یاهملیف
 هروآ یور لاکیزومریغ یملیف هبو درک اهر ار
 3 یایند اه«سافبان» ات اه«یلک ربیبزاب» زا

 شاد اردوخ نارادفرط هشیمه لاکیزومیاعملیف

 رازاس یقیسوم . صقر ناحارط طسو نیا تسا
 کس مادکر ه لاکیزوم یاهملیف نانادرگ راک و
 ر «نناد» و . دننشاد ار ناشدوخ هژیو

 و زرجار یاهفینصت یهورگ و دندبدنسپیم

 لتشادیم یمارگار نیتشنرب یهورگ و نیاتشرماه
 ر اهلاکیزوم مامت لاکیزوم ملیف یچاشامت اما
 اشامت نیا رخاوا نبا هناتخبدب .دیدیم لاحرهب
 یف كب ندیدب قفوم تسناوتیم لاس ود یکبره
 :سپهنهچ و ددنسپ هب ارن آ هچ الاح دوشب لاکبزوم
 جراخم لمحت و دش هتسب کگرزب یاهوبدوتسا
 ءارجا و اهزاس یقیسوم « اهروکد كانتشحو
 رهورگ یاهصقر گرزب ناحارط اهیقیسوم
 یرثشیب تدم و هریغو اهناوخزاوآ « ییامنیس

 جاینحا لاحرهب «لاکیزوم» كب نتخاس هک
 " هیهت «اهملبف نیازا یضعب یتراجتتسکشوتشاد
 ساوسوهبلاکیزوم یاهملیفهب تبسن ارناگ هدننک

 تیئوس» « «هراباک » ندیدزوررماو دناشک دیدرتو
 هدیسر« ودیپوب» هبهکتسیاهزجعم ًاعقاو «ینبرچ
 ناکما كشیب «ودیپوب» ینراجن تیقفوم . تسا

 ار لاکبزوم یزاسملیفرد رگپد یاهرود زاغآ
 یا هلاکبزوم زا «ود یپوپ» . دزاسیم نکمم

 ٩وئاتنلچ ونایردآ» .دوشنهابتشا تسین «هدنناوخ»

 ۳۳۳۰ را. رادار شیاهزاو [لیمحت لایخ

 تاعطق ویئابلاتبا زنط ,نوزوم تاکرح «صقرزا
 تساهدروآ مهارف رگتیاور نردمو نوزوم هلاب
 ۳ هومن . تسا یراکتبا و هزات كشیب هک
 زا فبرعت هک سناکس كي رد راک هویش نيا

 یربوصت لکشب رتخد كي هب زواجت یارجام
 ۳۲ فبرعت هنحص رد یزاوس لخادت نمض

 ۳ اسانش زا یکاح قاشیب ۰ دریگیم
 (لاکیزوم» متیر زا هدافتسا هویش زا «وناتنلچ»

 ۳: «لاب كب عیطقت و یرسوصت متیر رد

 (نثخ دروخ و دز هنحص كي الوصا) یزورما
 ااتشکنا یالبال رد تعرسهب هک یدراک تابرض اب

 ( ینوتراک ) و ی اف تم

 9 هک ییاههناخ تسا هدنامن رود رظنزا زین
 نآبآ یاهریشزاو (زینو) تسا هتفرورف بآرد

 8 ینیمزریز یاهراطق « دکچیمن بآ یاهرطق

  هوهف یاهناوخشیپیولج تیعمجلیخ یالبالزا
 ؟۳ زا دوخ هکیساکعو . درذگیم اهشورف

 یاپاب) «روخ جانفساریپ حالم» زا یاهناشنو

 وكي زیفرد ۵۰ و 6۰ یاهلاسیاهنوتراک (رولیسد

 احضمو زیگنامغ داضت . دوشیم هدید وا تاکرح



 هغلابم و دنوشیم رضاح اهاسیلک رد هک یتیعمج
 هناقفشم ار یزار دنتسه ممصم هک ییاهمدآ لاوحا

 .دن )و ایم رابب حاضتفاو دنرادهگن ناهنپ یسک زا

 . تسا یندرکنرواب و لوبق لباقریغ "الصا
 ار ناراگنربخ یناعوبطم هبحاصمرد «وناتنلچ»

 سایق هک اراهن فی تحار یلیخ ۰ دزادنایم تسد

 دنشکیم طسو ار «لابارآ» و «یکسفوروداژ»

 ۱۳ ایا ی عع طعلتاب) دناباوخم
 هکنیا "الثمو شیامنو امنپس یایند هدش هتخانش
 ناتروظنم دیاش مسانشیمن هک «یکسفوروداژ»

 وا (اهباوجو لاوئس نیازاو تسا یکسفوویاتساد
 سیولا . دراد تسود ار اهزاس لاکیزوم دیوگیم
 ادا ان دنچ . هراد تسود ار یلسیرپ

 هبحاصم تیقفومزاو . دربیم مسا - دودحم یلیخ
 واهب هک تسود كيزاات دنکیم هدافتسا ینعوبطم

 یدامرظن هطقنزا ملیف نتخاس یاربو هدرک دامنعا

 رکشت یرنهو ینف یاهثحب یاجب هدرک شکمک
 یراذگ هیاپار دیدجلاکیزومكي «وناتنلچ» .دنک
 ۱۳ نت هحاس یملیف وا . تسا هدرک

 93 تراستم یسایسو یعامتحا یاههزیکنآ

 هیضق لثم) لاکیزوم یاهملیف ندرک هنارکفنشور
 تا رد «هراباد» رد یتسربداتن و ناملا

 (۰-. «دیاس تسو ناتساد» هریغو یعامتجا

 یاب در . تسا هتفرگن هنادنسپ مدرم یاههرهب

 همادا رگا .دیشاب شبظاوم دیریگب ار «وناتنلچ»

 تمحزو هدقعیبو نیریش یاهملیف ثاشیب دهدب
 اب یاهملیف .تخاس دهاوخ یرگید هدش هدیشک

 یتنوشخ و تأرج « فلکتیب زنط «باتفا « گگنر

 لاکیزوم یاهملیفرد لکش نیا هب لاحبات هک
 یکچوک لاکیزوم وا لاکیزوم . تسا هدشن هدید
 هک یبیاهلد . دربیم ار یرایس یاهلد اما تسا

 لاکیزوم یاهملیف میظع یاههنحص یارب ًافرص
 زاغا «ودیپوب» . دیطیمن «یزاسابور» یاهلاس

 ونید» «نز شوخ یوب» زا رتهبو . تسا یبوخ

 طرفزا دنادیمن ناسنا هک راکنایاپردهصاخ «یزیر

 اب و ارنیمز ؟ دنک هاگن !رهدرپ دنکب هچ تلاجخ
 هوخیاج رد وت لثم ناشاهیضعب هک ارینایچاشامن-

 ۱۳ ۰ ۱ 6 اونا او دنوتم اجاج
 یاهرفحهب لدبم هتفرهتفر ناش«داش نایاپ» كلی

 ناتدای . دوشیم تا ناشلدرد دنقو و م خارف

 سلجم رد یرادهنیئآ لغش اهیلبخ اپورا رد دشاب
 هادعت هشیمه هناتخبدب . دناهتفرگ شیپ ارناروک

 ناتنوخ نوخ هک اهنآ یادصو تسا رتشیب اهروک
 . دیسر دهاوخن یئاجب دروخیم ار

 نکمین لها نک یرام
 (دنله)

 لوط یلاس دنچ ایوگنآ نتخاس هک یملیف
 . هدنهدناکنو فراعتم ریغ یملیف ما جک ی ی و 3 ِ

 یناهملیف ندوب فراعتم ریغ رابتعاپ فراعتم ریغ ناو «گنیلتسایوج» نگمین لغا نک یرام :

 چیه هک «هدولآ هانگ هب تساهنا رت نیمز» نوچ ایلاتیا - «وناتنلچ ونایردآ» ودیبوب 7

۳۱ 



 یسعم 5
 یامنپس اب ینابزمهو یگتسبمه « یئانشآ عون
 ام . دهدیمن ناشن دوخزا هدش هدهاشم لاحیات

 شنیمو لقع شرت بد
 هرود كيرد ناوج نز كي نهذ ندش لوحتمو

 یور كي نیا . میتسه دنلهرد یئاطسو نورق
 ناوتیم هنوگچ هکتشارگید یور تتسا هر

 ثلاشوپ . تسیز طیحم « تشیع هویشو هشیدناب
 ی یاهروق نی ۰ و تادافسو
 یاهترو اش هک ميناوهیم لیفت

 گنهرف خیرات ناسانشراک و تسا هتفرگ تروص
 . و «هماع گنهرف یخیرات یاههزوم « هماع

 ۱ هک مینیبیم ملیفردو دناهدرک یئاهتدعاسم

 طیحمو اضف یزاسزابرد دح هچات یریگ هرهب نیا
 . تسا هداد رمث

 عامنجا كي یزاسزاب هکس رگید یور سپ

 هزودکبردیرورپمادو یئاتسور داصتقااب كچوک

 یخبرات یتاقیفحت یاهیاتک همه اب هک تسا یخی ران
 هکنآلاح دش قفوم نآ مسجتب یتسردب ناوتیمن
 می ارنآ هکدوشیم قفوم دوخ دحرد ملیف نیا

 تسا هدش رک تم اهراب هکپ روطنامه . دهد ناشن

 دشخبیم امنیسرنههبیرگید «زاب» اهملیف هنوگنیا

 تساخیرات فیرش یزاسزاب «ماردزارظنفرص نآو
 رد هکدهدیم ناشن یبوخب ملیف نیا لثملایفو

 یطیارشرد ارناسناهک یلهج و اسیلکتموکح هرود

 دادیم رارق كيژولويب ناسنا زا رتارف یمک

 ثراو اردوخ زورما هک ینایئاپورا زا یرایسب

 هنبلا) یارچو نوچیب تفرعمو گنهرفو شناد
 ندمت دهم نیا « گرزب نانوپ (اهنآرظن هطقنزا

 روهطوغو یپاههلوغیب هچرد دننادیم برغ هدافا

 راختفارپ خیرات لاقتنا تلاسر ینافاثک هچرد
 . دندوب هتفرگ هدهعب هدنب [ هب اردوخ نا

 نلک ودا و كيتوب یهرود نایئاپورا زا یرایسب
 نیا هک یتروصب دوخ دادجا ندیدزا«یرارتف»و

 تخس دادیم ْناشن یدنله ققحم تردقرپ ملیف

 هک اهیلیخ اما . تسا یهپدب نیاو . دندوب رکپ

 نیگنر رهاظ یایند نیا هب زونه ار ناشمشچ

 دندش یزاسزاب نیا نونمعو رکاش دناهتخوررفن
 مينزيم داد تساهندم هک اهیقرش ام لماش نیاو

 هدوبن یربخ نادنچ هکلب « هن هکچیه برغرد»
 . دشیم زین «تسین و

 هی

 (ریازجلا)

 شتآ نینععج رارقزاب ظروتوهتشنا رف هاو

 درسگ ریز گرد یزیچ نازوس تمسق یخرس ای

 راگیسرسرتسک اخ ریزردهک یشت آل ثم تسارتسکاخ

 شتآ اپ رتسکاخ اپ شتآ لاحرهب . دوشیم هدید

۳ 

 اجنیآ تسین یوغل تحب یاجاجنیا رتسکاخریز

 ندوباعدایبزا روظنم - تساغدایپ مليفاي تبحس
 زیچان هجدوب اب و ندوبریقف « ندوب یاهفرحریغ
 ندوب عضاوتمو اعدایب هکلب تسین ندش هتخاس

 (فلا) رودهسیط هرب زجلا رصاعم خب رات یسرربرد
 (ب) یحب ردت . یرادیب « ندوب هرمعتسم الماک

 و یزوریپ نایوسنارف اب میقتسم هزرابم یلحم
 ملیف ككي زابنعا كي هب ملیف . تسا لالفتسا مالعا

 :تسا هدرک هعجارم یبسانم عبنم هب ینهبم ملیف
 لبقامسور یامنیس یتاغیلبث ینهیم یاهملیف عون
 منافتسا هوس توس وند است فن لاتا

 یلحمریغ یناسنا یورینو اهصصخت . اهتراهمزا
 نابز اب و یاهربزجلا "الماک ملیف كب نتخاسرد

 یار ار شلف لوا تصعش نوت تساارتهپ

 دشوکیم هکلب .دنکیمنلدبمیئامنیسنت نیئور نانز

 یناکموینامز تیعقومرد ناسناره هک دهدناشن ات
 تعانق و«تشذگ اب ۰ یرابدرب « ربص اب هنوگچصاخ

 تا ی یهطاطا ارم یابند اب اب شوکه

 ناسنا اهشربذپ نیا مامت اب هنوگچو دیایب رانک
 یاس ناف ینوکمرته اب ترم یلاحب
 زیهرپ . تسا یسورع شیارب گرم هکدسریم
 و « یئارگ ابیز زا زیهرپ « یئارگ نامرمهق زا
 دنلب ملیف»نیا یاشامت هک تسا» ی هزتشادهن»

 كي . دزاسیم مآوتتذل اب ار یاهقیقد هاتشهودص

 كيزا اههداوناخ رایسب ندشرامورات هب یلاسکشخ

 رد و اهندربرهش هب وز راپسب و .دسریم یدابآ

 كيو دسریم یشکر دارب هب تسا یدابآود تایح

 ردزا تفانگیفو اد تبمن نرایز ناراب
 ناتسدیهت سوفین بتو دوریم الاب رهش راوپدو
 نا نا نا ره درام از هه ار
 . دنوریم رهش زا ناشیاههدناشن تسد اب ناهدب

 دوریم سرفیت «دنوریم اهنآو دیایم سوفیت

 تخبدبرگ راک و زورپد ناقهد اما . دنیایم اهنآو
 ندرمنیگنسرگ زایاربنانچمه زورمارهش هیشاح
 هک نانچمه یراوخهوشرو یا دوریم لیلحت

 یگرزب عفانم حطسرد هن مهناو دوشم هدید دوب

 یارب یتح یعامتجا حوطس نیرتنیئاپرد هکلب

 زا یملیف نینچ لباقمرد شنرک لاحرهب
 سح» اب كشیب نایوسنارف هصاخ اهیبرغ بناج

 . دون ها رمه هنا رکفنشورر یلمعلاسکعو» « ریصقت

 زا یاهراعتسا هک یرعاشهنا وید شقنرد دوخ هنیمح

 یارب یدایز یاهنصرف تساهرپزجلا مدرمنادجو
 ناوتیم اذهعم دهدیم دوخب یبدا یاهراتفگ كت
 جنز میهفت رد هچ . تفرپذپ ار اهیئوگ رپ نیا"
 هدزرامعتسا ناسنا الوصاو تلم كي هک یتلذمو
 ناوتیمن تساهدرک لمحت لس هب لسنو اهههد یط

 1 رفهژیوبو رودرواخگنهرف هراعتسا و لیثمن

 وخ هنومن ملبف نیا ًانمض . تشاد یزب رگ ن ازا

 هدب ۰ « هویش نیارد یئاهمایف نتخاس یارب تا

 3 ینما و «یئوراجوب[»یاهتیساسح نتشاد

 نادهب الماک ربواصت داجیا یارب هنحصب مئاد
 ۲! سکمیبو

 یئاتسور كش اب میاق
 (نیاژ)

 دز ناوتیمن ملیف ۱ ار و

 قو حرطو تساینیللفزآ رثأتم یتخسب زاک ءویش
 :زا درک شلوبق هصقو حرط ناوتبرگا زین
 کدوکدبد اب و نتفریک دوکبو داتسا رخاوا نیا

 اب وگتفگ رد اریکدوکو نتسبرگن ار هتشذگ
 ۱۶ زا یهانوک ملیف یاشامت . نتفرگ دوخ
 ۲ رتشیپ نانادرگ راک هتفهود رد نادرگ راک

 زادرک راک نیاهک یهار هک دنکیم دیدشت ار هدیقع
 نا راومهان راپسب لحارم زونه هکدوریم
 ۱ ۳ هژیو ینابزبزین تیاغرد دنار کم

 رهبو یاهدیئاز « یاهفوکش ینیللف نابز هچ

 ؛ بد کگنهرف یاههناشنو مئالع هب یاهتساو

 ٩۳ ۰ اهزیچان تعاضب تسنکمم هکنیاوک تسا

 اع اهنمسفزا یاهراپ ندرک مهفرد ار ام نیاژ

 نادنچ هن یدپدب ناوتیم اذهعم دشاب هدرک
 0 داد یآر یحطس دراوم یاهراپردو

1 
 (اداناک )

 ت اهدشن متخ هلئاغنیایلک روطب مهزونه
 لاح رهباداناک و تساتیلقارد اداناک نابزیوسنارف

 4 رتشم»یگتسبهب هجوتاب وندشهب زجتزا تشحواب
 لاوحا رشو جیورت رد شیئاکبرمآو «یعفانملا
 لادنچ هن یلاسب یراب . دشوکیم ینوسک اسولگنا
 كلایا « كبکرد شروش كي لامتحا لابندب رود
 ی ۳ ۲ -ونوناف مانبسیلپ « اداناک نابزیوسنارف
 اوگچیه نتشاد تسدرد نودب دادیم هزاجا هک

 ۶ دنک ینادنزو تشادزاب ار مدرم یک ردم
 نیانادنز خلت هرطاخ . تخادنا نادنزب ار

 دوافتب و دندشیم لیکشت نزو درم نیدنچزاهک
 ؟دش دازآ نادنززا هتفه هس ات زور هس زا سپ

 ددهد ناشن ان نادرگ راک یارب تسا هبامتسد

 ه هوقرب مدرم هاگآ تراظن مدع هنوگچ

 ره ماجنارد ریخم ار هیرجم تردق تسنکمم

 ان دارفا یدرف یاهبدازآو قوقح هب زواجت
 ]ش بب یاهتلاخدو یدرف یاهیدازآ هک یئایندرد

 > لئاسم هارفا ینوناق قوقحرد سیلپ دح

 ۳ هتبلا) تسایاهداتفا اپشیپو
 ۳ یاهیاپ هک یرفن رازه دص دنچ تایانج ینلع
 ۳ لاوتب دیاش (درادن یداصتقا یاهرازاب ظفح
 هدناکت نادنچ مليفنبا مت یسایس رظن هطقنزا



 شک 2 را و ی اما

 0 ها هو

 تک ی

 یدازآت یمهاو تزعوزواجن سفنزا دننکی

 نیمه دیاشو دبوگیم نخس یرتهب هوبنب نان

 اب ار ینادرگ راک نیرتهب هزیاج هک تسا رب
 . دنکیم میسفت سارواگ اتسوک زا «هژیو

ِ 

 دنکبمن یگ دنز اجنیا ردرگبد سلآ

" ۱ 

 ملیفزا لاحرهب ملیف 0 یادصورس

 رو [داپ لا « دوب هدادربخ "البق ینمطم تب

 لو ابو تایئزج نیرخآ ۳ تیرومام ۰ نا

 اب تسیملیف «لبق لاسرد هیجون نیرخآ اه اب

 یسونوگتفگ اب «یوق هداعلاقوفیزادرپتسخم

 رد مهم هنکن . باذج یمتیر و ریظنیبو ی
 یناکت رم یعامتا دحاو ثابلماک یدوبان تل

 نآ ینعب تسا هداوناخ روآنان نتفر تسدزا اب

 مهارف زیچ همه نآرد هک یئاکبرمآ هنومن یگون
 . تسا هتسب هامرخآ قوقحب اهزیچ همه اما تا

 یتقو اما تسه یگدنز لئاسو مامت « تسه هناخ

 سک دوش هداد سپ دیاب زیچ همه دریمیم روآنا

 ابو دریگب ار روآنان نآ یاج دیاب یرگپد

 . دنهد یآر لماک لالحمضاب

 راز ه نارازه یایژر تیاکح ًانمض سیلآ 3

 رگید یاههویشهب دوخ یناغ لیامت زا رود هکر

 رد هچنآ 3 .دزادرپیم دننکیم قبرط یط

 یئاکبرمآ ب وخ یاهملیفزایرایسب دننامه سیلآ
 داجیارد ینادرگ راکتردق دروخیم مشچب :

 و اهوگتفگ و کا هداعل|قوف یاههنحص

 تلاح نآ قیررتو فلتخم نک امارد اهدروخرب

 .دروخیمن مثچبندوبدنیاش وخ نمض هکت سایشپاما

 هفاک ماحدزارپو مرگ ی اضف اعدم نیا زراب 8

 . تمدخشیپ ناونعب نآرد سیلآ هکتسا یئایر

 ینرورض نسر وکتس» هکنیا و .دزادربیم را 1

 نایاپو نایبو زاغآ یاههویش باختنا ۵ 1
 مارد رد

 رهشب رک ره زین سیلآ هکنانچمه دنیبیمن یزام
 هک هنوگتا !ذهعم « « دنکیمن تعجارم دوخ هاگد

 مان تا لو اهسیلآ یگدنزر )

 . تقیقح ثي هدنهدناشن و تسا ماحنارس لاحرهب

 رک ره هک نام اد هر ام هکتیا ناو

 « زسروکس» نایاپ و دیسر میهاوخن دوخ یوژر

 نیارد هچ تسا روآضغب لیلد نیمهب زین 8

 هانپیب كي یارب هک تسوزرآ مادک ملاظ یا

 شزرا- (قشع) تیامح كيزا نانیمطا هزادناب
 . دشاب هتشاد

 هقباسم
 ربا زجلا - «هنیمحردخل دمحم» رتسکاخ یاهلاس تارظاخ : لات

 هعمج درم
 اداناک - «رب لشیم» نیما رف : طسو ۱ (ناتسلگنا)

 نیاژ  «امابارتیجوش» یناحور كشابمياق «تسار تمس : نیئاپ ِ ۱ 3

 اکیرمآ « زسروکسنیترام» دنک ی من یگدنز اجنیارد رگ سل «پچ تمس : نیئای رابنیدنچ هئزورک .نوسشنییاز تاتس لک رثا
 ك



 رابنیا اما .تساهتفرگ رارق هدافتسادروم امنیسرد
 عونود نداد هلباقم ناتساد نیازا هدافتسا ضرع

 نوسنیپار هک یاهتفرشیپویبرغ ندمت . تسا ندمت
 «رورس» و «اقآ» هکدنادیم یهیدبو تسنآ رهظم

 هک «هعمج» یودب . هلیبق یئادتبا ندمتو تسا

 . مينيبیمرگیدزیچ رهزاشیب ۰ تسنآ هدنیامن هعمج
 «تسا رختفمو زهجم ناب نوسیپار هچنآ هک
 ندوبهباپیب «هعمخ» هک .تسایئاهدادرارق هعومجم

 یحیسم نامیا . دهدیم ناشن كيب كي ار اهنآ
 گنهرف هب زونه هک هربزج نیارد زین نوسنیبار
 درادن یئاج « تسا هدشن هدول [یبرغ ندمتو

 « شناعونمه اب یئادتبا درم یهطبار هک مينيبیمو
 رتکیدزن تعیبط اب و كلاخ اب « تاناویح اب
 هعمجت هک ته » یناهیوتخ .. تا هات
 زیزع ناگتفر و دنیشنیم یاهشوگرد نوزحم
 نینچ هب ندیسر یارب دنیبیم كاخرد اردوخ
 ؛تسینشیب یدرگ اش هک ی ملعم ,نوسنیبار «یشنیب
 زیچهمه كدنا گلدنا وا .دیامیپهب دیاب زارد یهار

 .تشگ زاب اهک داس نیا دناوتیمن اما دمهفیم ار

 تقیقحرد . دشاب هتشاد دوخ یلاعتم لصا هب

 .دیوگیم دوخ هلیبق یلاها هب «هعمج» هک روطنامه

 نیا مامت هب هکیلاحردو دهدیم رادشه اهنآهبو
 قشع یناسنا لقع یهتخادرپو هتخاس یاهعومحم

 دوخ هکلب تسینیزامیب لقان نوسنیبار : هزرویم

 ّ . تسا یرامیپ

 یاکیرمآردابیز یلحاس عقاورد) یاهریزج

 لادجرداماگنسمه «یوقرگبزابوداهنتو (یبونج

 یارب یتصرف رگیدراب . خیرات تمدقهب یتباقرو

 زگره هک «لوتا رتیپ» لیدبیب یرگیزاب دییأت
 . هصقنیا ربرگیدینایاپو دنکیمن طوقس یاهظحل و
 میظنت دوخ ناهدرد نوسنیبار هک یگنفت هلول اب
 ار یگنهرف نیا ناهد هک یریت یادصو دنکیم

 «نامفوهنیتساد» هن . هضرتعم كي اماو .ددنبیم

 نیرتهب یهعیاش هک « ینل » رد شبلاج راک ان

 هدینش رایسب شاهرابرد درم شقن یافیا یهزیاج
 ملیف «یهدنهدتاحن» نامساگ وبروتیو هنو دشیم

 یهزیاج مه هرخالاب هک «یزپرونید» لاتنامیتناس

 مه قحلا) دروآ گنچب ار درم رگیزاب نیرتهب
 نوسنییار اب یسایقرد (دوب هدمآ رب هدهعزا بوخ

 اما . دنتشادن ار یلوا قاقحتسا «لونا رتیپ»

 یراد هورگ چیه یهقیلسو تسا لاویتسف بوخ
 . درک ریسفتو ینیبشیپ یتحارب ناوتیمن ار

 هقباسمزا جراخ

 راکن بح - ۱ اعش

 (ایلاتبا)

 و زیچ همهزآ رگید ینوینوتنآ «ناسنا»

 هدیافیب ملیف ناتساد حیرشت . تسا هدنکاج همه

۳ 
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 ضبوعتاب دوخ ندادهولج هدرمردیتح ینوینوتن |
 لابندب هدرم كاب تروپساپ اب شتروپساپ سکع
 یلاخوت ًافرص . تسین یصاخ یهثداح هنوگ چیه

 هکیئارجام بیقعتو وا دوخ یگدنز ندوب
 ندوبهدنزتروصرد تسناوتیم هدرم درم *۷امتحا

 چیه اددحم . تسوا یمهزیگنا تیاغ « دهد همادا

 رد اهنت دیما یهقراب و تسین دوخ یاجرد زیچ
 نیم دان ار ند رک بارخ هک تشاهنزا* لد

 هکنانچمهزین دیدج لنن نیا یهدنیامن اماو
 صخشم «هدشهدید ینوینوتنآ ریخا یاهملیفرد
 لومعم قباطم مهزابو تسا هداتسیا اجک هک تسین
 دهاوخب ینوینوتنآ هک تسین یاهلئسم نیا
 ناسنا نانچمه وا .دهد صاصتخا نادب یحیضوت
 ار هتفر دوخ یاههار همه یاهتنابو زجاع اهنت

 نیا روضح . ذنکیم لابند شیاهینادرگ سرد
 نیارد كبس یاهملیف یهدهاشمرد هک تساهملیف

 تبس یاهلاوّئس .دهدبم یلست ار ناسنا هراونشج
 ایلاتیا یامنپس ملسم داتسا نیازا هک یزفمیبو
 هباشت و دوشیم یتاعوبطم یهبحاصم هسلجرد
 نیا هب راگنربخ كي هک یاهدنهدناکنو هناهلبا
 ار ناسنا . دهدیم تسن «هناوید یوریپ» و ملیف

 رگپد فرطزاو هدرک هدزتل احخ رتشیب فرطکیزا

 :هکددزاسیم نمومرتشیب ینوینوتنآ یمئاد مت نیاب
 ینوینوتن [نوچ یمدآز اسللیفیتح دازیمدآردقچ
 . تسا ناوتانوزجاع نارگید اب طابترا داجیارد
 یبلاقنهذ هعسوت تساكانتشحو هچ وسکیزا ینعب
 یاهایند تسا زیگنانزح هچ رگید یوسزاو

 . یدرف مهزا ادجو بیجع

 هقیاسمزا جراخ

 زیمآ رحس ین
 ... (دئوس)

 نیارد حالص دیاش هقباسمزا جراخ یاجب
 هب هک روراب نامشچ تمسقرد ملیف نیا هک هدوب
 هداد صاصتخا رگید یاهرنه تمدخرد امنپس

 هک یوگب مهاوخیمن . دشیم یدنبهقبط « تساهدش
 یا رثا نیا طی نیر لاهتازا یرثا
 زج وا لاحرهب اما دوشیمن هدید « تراستوم

 ارپا زا هلحرمره رد هک هچنآ «ند رک باختنا»

 هب ار یقاب دوش هدید رتصخشمو رتهب تسیابیم

 دقن دراو نیر زاشیب تا هدراذگ او تراتتوه

 ام ثحب یهدودحمزا هک مبوشیمن ارپاو یقیسوم

 یملیف رتشیب زیمارحس ین لاحرهب ۰ تسا جراخ
 معا روطب و ار تراستوم نارادتسود 3 تسنا

 نارادتسود ات هزیگنایمرب ار ناتسودیقیسوم
 و ی

 همی اسم

 نز شوخ یوب,
 ۱ (ایلاتبا)

 ریثأت نونک ات دیاش ملیف نیاب نم یاههنعط
 «نامگر ب رامگنیا» زیمآرحس ین : طسو "

 ایلاتبا «ینوینوتنآ ولجنالکیم»راگن ربخ «لغش : الاب

 دوس

 اکیرمآ - «سافباب» ینل : نیئاپ



 7۳۳7م ی اوت

 ناتسلگنا «دل وگ كج» هعمج درم : 2

 ایلاتیا - «یزیرونید» نز شوخ یوب :
 ناتسلگنا -«یزولفزوج» كيتن امر یسیلگن (نز : نیل

 یهتخاس ملیف نیا هک میهد هجوت تسا یفاک
 نادرگ راک كي یزیرونید و تسا «یزپرونید»
 یدمک و یعامتجا یدمک یاهملیف طسوتم قفوم
 ه+ ههد یاهلاس «قشعو نان» لیبقزا كايتنامر

 دشاب یلوبق :لباق ملیف دشیع «نزرطع»
 شروآشدنچ شوخ نایاپ نآر یبدتزا لقاالرگا

 تم

 ۰ یم
 (اکیرمآ)

 وتو اب یا را مک لف كب
 رابنیلوایارب هک ینادرگ راک ابوییاکب رمآ الماک
 یاهملیف ینادرگ راک و هنحص یحارطزا اردوخ

 ؛ساف بای یءویش تسا ءدیمک راتک لاکیزوم
 .تسایاهفرح نامتخاسو یرگشرارک زا یبیکرت

 یعقاو دارفا یاجب دنکیم باختنا رگپزاب وا
 یعقاو یاههبحاصمزا هدافتسا اب دعبو دناشنیم
 ملیف .دنکیم تردابم یزاسزاب هب یعقاو دارفا اب
 هراباک نیدمک كي «ینل» هک یلئاسم رظن هطقنزا

 یتیساسحو دزاسیم حرطم « یشیامن یاههمانربو
 تقاطیب یرجمو هتسب شوگ و مشچ نوناق هک
 زئاح «دهدیم ناشن نآهب تبسن نوناق لمحتو
 ار لمع عون همه هعماج . تسا تیمها لامک

 اما . ار یتیانجو یتشز عونره . تسا هتفربذپ
 .دنادیمنزاجم ماع ءالامرد اراهن [یهرابرد تبحص

 اما دیاینرظنب طوبرم نادنچ « یرو آداپ نیا دیاش
 - ماوع هکدشکیم ار ینزریوصت عقاورد «ینل»
 اه دن راد اهن یا یزد یساتلا

 . دنریگیم لگ هب ار شربوصت زور یانشوررد
 تسا فیرش . تسا ضراعترد یدوجوم «ینل»

 . تسین یاهتفاب ادج یهتفان اما

 زا وا . دنکیم تبحص اهیرامیب یهرابرد هک

 اههاگدادو دوشیم دارفا قوقح هب هک یزواجت
 :ادنهدش تارا ار تازوا یا یاهراپ
 مهتما كيک ر تاملکز ا هدافتسا مرجب اروا اضرف

 دننکیمیمومع تمصعو تفع ندرک رادهحب رج هب
 درامشیمرب اریشوماخ زواجن وا .دنک یمن تبحص
 نآزا وا . تسین مکاح نآرب ینوناق چیه هک

 ماطنریخاز هکر دن تی یشوما ترتق

 نودب دناوتیم هک یناهنپ نیناوق . تسا دوجوم
 نابحاص یقوقح كردم اپ ینوناق لیلد هنوگچیه
 .درادزاب «ینل» لاثماهب ندادراک زا ار اههراباک

 دناوتیم تروصنیا ریغرد هک یناهنپ نیناوق

 نیا یلکلا تابورشم شورف هناورپ یاهناهب هب
 یه رهچ رگپد رابکپ «ینل» . دنک وغل اراههراباک

 ناشن ار یدازآهبرهاظتم یهعماج كيزا یبلاج

 منیبیم اراکشآو حوضوبو رگید رابکپ . دهدیم
 هکاهنآرب تسدب لعشم یاکیرمآ نیارد هک

 دهاوخ هچ دننکیزاب دئاوق قباطم دنهاوخن
 دراد همادا نانچمه هکن هکت ناتساد نیاو تفر

 ۳ ۱ ی نرو سما 2 تا سروصس

 فاحل یرتتخس ًاتبسن طیارشرد هک دوشن شومارف
 و «كان رتساپ» نوچ یناقالخ زین ار یوسنآ

  میمجم »و «اهوگاویژ» رد «نیسینژلوس»

 ۲ . دنروایم مهارف «اهریازجلا

 هقن انتمزا ترا

 كيتنامر یسیلگنا نز

 (ناتسلگنا)
 تنوشخ) یتنوکسیو مليفنیرخآو ملیف نیا

 ثي زا ةدافتسا تلعب لوا هلهو رد دیاش (سوهو

 ملیفود رد هباشم ًاتبسن یتیصخش یارب هشیپرنه
 هباشم یتاراشا نتفایرد ارم (رگ رب تومله)
 یاهتوافت هک مينيبیمراک نایاپرد اما درک بیغرت
 ردو اپورا یزاوژروب رپسفت یهویش نیب یرایسب

 «یتنوکسبو»نیبیعامتجارگید تاقبطاب دروخرب
 دوخ یاهملیفزا یرایسیرد ودره هک «یزول» و

 . دراد دوجو .« دناهتخادرپ هلأسم نیا هب

 گنهرفاب و ینغتسمهقبطنوردزا رتشیبیتن وکسب و

 اب ار شایگ دیسوپو دهدیمرس ار شضارتعا اپورا
 نآزا سکعلاب یزول اما . درادیم مالعا یگنتلد

 «دنکیم هاگن ناب تینابصع اب و دریگیم هلصاف
 رگیدکی اب اهنآتیعقوم اما دشابیکی دیاش لصاح
 تیعقوم « یتنوکسیو تیعقوم . تسا توافتم
 یبوچ هعطق هب هک تسایاهدش ظوظحم رکفنشور

 نیسحتنمض دحاونآرد هک یهاگن درگنیم لیتسا

 نآ«یگدیافیب » هبرعاش هتفر راکب نآ.رد هک یرنه

 نکیل تسا بوچ یگدروخ هنایروم و رنه
 . تسیاهنسرگ مدآ تیعقوم تاقوارثک |یزولتیعقوم
 دنیبیمو تساهداتسبا یناروتسر یهرجنپ تشپ هک
 اهزیم یورزا اریرایسب یاهدش یلامتسد یاهانغ
 هک تسنیا .دنز ی ریم لاغشا لطسردو دننکیم عمج

 اب وا تسا راکبلط هشیمه یزول زواجتم درم
 ار ندوبنویدمو ندش میلست یادا دنخرهز
 «(اقآمرکشتم .اقآ هلب در رو تومله) درو ًایمرد

 ساب» و «یرادافو» یهدشهنکید قالخااب اما

 یارب و درادن یراک : «كمنو نان» و «ما رتحا

 ۳ یا هدامآ لاح رب هک ینانز,ندرکاوخا
 زا یلولعم دوخ نانآ تلاح نیاو دنتسه ندش

 ناجو طرفم هافر « یگغدغدیب « یریسمکش تلع
 تلوهسب یانفتسا زایشات ضراوع رگید مالک
 ؛تسا زورما یباپورا ینغتسم هقبط یهدم [تسدب

 شاهناسانش هعماج هاگنرد و یزول یارب

 وس نآرد هنو وس نیارد هن رکفنشور یارب یپاج

 یهطساوو یاهبارک یاهنبرنوا رعاش .دراددندوجو
 لابلاغراف « شاهدنسیون وب ردخم داوم لمح
 رد اهنت شاهنارکفنشور یاهیواکجنک اب هک تسا
 عقاو رثوم شرسه ندش اوغا هب كمك تهج
 تئیهرد ار نیغورد رعاش «یتتوکسیو» .ددرگیم

 اما « دهدیم ناشن یرارف یطارفا یبالقنا كي
 تروصبیبالقنانیا یافتخاو نتفرگ ناهنپ نارود

۳۵ 



 رادرهوش یفارشا مناخ كي طسوت شندش هدبرخ
 وتسبرا و دنبمین نویبالقنازایاهمغلم ینعپ تسا
 یدوخز ا نّتمطم دح نآآ هبات ینغتسم هقبطو یسارک
 غیرد نوییالقنا نبازا اردوخ تیامح رتچ هک

 سانشرنه روسفرپ و ریپ رنوپسکلک . درادیمن
 رتشیب یتنوکسبو داش هک (رتسکنل ترب)
 خیراتهبیناب رهماب دیوگ یموا ناهد زا ارشنانخس

 )هاست رود هک بر ایا

 اهتارک وتسیرا و اهاوژروب همه هک یخیرات هب
 هک یخیزات . دریگیم ربرد ار نارکفنشور و
 یطارفا ناوجابوا .دریگیم ربرد زین ار« رصاعم»

 دسوبیم ارهدازفا رشا مناح تسد . دراد یدرگمه

 . تسا یفارشا مناخ ناوج رتخد تبقاع نارگنو

 درادن رتشیب یزور دنچ تسا ضیرم شبلق وا

 . دنلولیم شربو رود رنه نالالد و
 یسررب دروم هقبط تسه مهرگید قرف كي

 یهلمح در وم اما دراد کگنهرفرد یاب تین وگو

 هورگ ثي رتشیب ینعی تسا یزوررما رتشیپ یزول
 دوخزاو هدش انود را ولش 6 یگنهرفیب 6 جی راتیب

 هام

 ی

  زیئولا
 ۱ (هسنارف)

 یمکاو تسادوخزد "تشا رفوم زیئول ا»

 هب هتسباو رایسبو ردامیب ناوجون كي . نبزح
 دادعتسا اب . تسا طاتحم زیئول آ « فیعض یردپ

 دروم رایسب تسوا لام هک ییاضفرد و 4 تسا

 یاهقشع اب تسا ینز زیئولآ ۰ هجوت
 هک تسیل [هدیا كب «رگنایصع كي ۰ نکممریغ
 زیئول آ . دوشیم یشالتم گنج ندشزاغآ اب شبلق
 «. هشيمه یارب « دوشیم عالعا هنا وید

 یهدول [یاهبآ یور وا «لاس لهچ زاشیب»
 وا قایتشا اما .دوب دهاوخ نادرگ رس یدیماان

 نم» . دنامیم یقاب یوق نانچمه یگدنز یارب
 ار یمود» « ماهدیزرو قشع ایندو مردپ هب طقف

 .  «.سوه و لپماب
 «نشخ اپ مارآ «دایرف اپ توکسرد»

 راشرسو هتشابنآ یگدنز یارب یلیم اب لاحرهپ

 هسب ار شنادنزو دنکیم یزاسزاب شیوخ یارب
 لباقمرد زیگنامغ یاهزرابم .دزاسیملدبم یرید
 «. نارگید هدارا

 وانت و هوش هدنناوجت تساوصتم سن ۱
 ات دنامیم طقف دوب وا هک «یتیعقوم» و نامزرد

 تسود اروا هک یرسپ اب جاودزا زا ندززابرس اب

 سیردت لغش ندرک لوبق « نامل آهب رفسو تشاد
 رصیق هرود رد ناملآ یرابرد كي نادنزرف هب

 لیم نیا هب لمعلاسکع وا رصق رانک ردو ملهلبو

۳۹ 

 هسنارف - «كرامرک و د نایلیل» زیئولآ : الاب

 اکیرمآ - «رگنیزلش ناج» خلم زور : طسو
 كيزكم - «خابنشیار اوسنارف» ؟یونشیمن از اهکس سراپ یادص : نیئاپ



 یلرغ ناملآ تم «تکو زرهر رو» رزواهر ایساک یامعم 1 الاب

 ناتسلگنا - «خلم زور : ملیف نادرگر اک» رگنبزلش ناج : نج

 ۳ تا ی . دخادآ نان ءدروخ تفاوت رس

 زوریب زور لوقعم یایند زا اروا هتفر هتفر
 « .د ربیم

 «لاح» بسانمرایسب «كرامرک» نامتخاس

 و هرود ود یارب هشيپرنه ود طسوت زیئولآ
 دح نیمهردو درادن ینادنچ یاعدا ملیف . دوشیم

 3 ت مارتحا و لوبق لباق

 دقیاسمزا جراخ

 خلم زور

 (اکیرمآ)
 هدنسب ون باتک نیرخ و نیمراهچ خلم زور

 یریثآت هک «تسولیناثان» یباکیرما تسرزانسو

 یاب اکی رم آ رصاعم تایبداردیبآ زسب

 هدنسپ ون نیرتهب اروا یبدا نادقتنمزا یرایسبو

 اهلاس زا سپ دننادیم اکیرمآ یس ههد یعلاس

 هنخاس نانساد . دوشیموگ زاب امنیس ناب زب هرخالاب
 هلصوح زا اهلاس یط «جخیلمزور» ملیف ندشنوندش

 شندش هتخاس لاح رهب اما تسا جراخ هتشون نیا

 بانک كي هکنیاهصاخ . تسین هزجعم هب تهاشیب

 :ییاکیرمآ الماک هلئسم كي درومرد ارییاکیرمآ

 نادرگ راک كي تسدب ۰۳۰ یاهلاس دوویلاه
 ۳۳ اما دوتیم هدرم لصالایسلکنا
 زورما هعماجو اضف كردرد اردوخ ناحتما "البق

 اه تا هدادرصاعم یاکپرمآزوزیدو

 . بش همین

 تقوره زا شیپ یس یاهلاس دوویلاه
 هک «تسو» و تشاد «نطاب» و «رهاظ» رگید

 شیپ دوب ود هجرد یاهملیف تسیرانس كي دوخ
 ۱۰ تحات سا ها سا سکه زا

 افتا هک «دلارج رتیف» و «تسو» لثم ییاهمدآ

 نیارد دندوب رگپدکپ یارب یکیدزن رایسب ناتسود

 یاهتیموصعمو دندمآ راتفرگ یزاس اپژر نادنز

 «رگ هزجعم» نیا نورد یاهیگ هدیردو نودریب
 . دنتخانشیم ار

 «تک اهدان» رد ارد وخ تیصخش دیاش « تسو»

۳4 
 اف

 هدیسردوویلاههب «لپ» هاگشنادزا هزات هک یحارط

 لیف ظعا تمسف ابیرقت اه نوج تسا هنیمب تسا

 رد . مينيبیم وا اب هارمه ای و وا قیرطزا ار

 فص تفرشیپو عیفرث یارب وا لاتما اهوپدوتسا
 ۳ نایت تحص طقف انا . دناهلیسک

 جک لنز هک یاهیحانرد . تسه مه فداصتو سناش

 هراجایاهناخ هدش قفوم وا هک یاهلحمرد «دنکیم

 هدروختسکشاب «لایخو راظتنارد یاهعومجمدنک

 . دندشیم هدید دوویلاه هتسشنزاباو

 "«ول راهنیج» یوزرآرد (كيلبنراک ) یفآ
 9 تا ریل یهاس كب وا. .تسا ندش

 هک تسیاهداتفاراک زا كقلدو هراباک نیدمک كلي

 تا تنش لدبم یدرگ هرود هدنشو رف هب لاح

 ار شکچوک رسپ ار شرسپ دهاوخیم هک یردام
 9۵ و دزاس لثبم یرعید «لیمن یلرش» هب

 یاههدشدساف نیرتناوحزا هدیس رن لاسهد هب زونه
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 ناتسلگنا - «ورنوم دیوید» اههرهم : .الاب

 اکیرمآ - «رولیس نیلکیم» رتسه نابایخ : طسو
 كيژلب - «ونژ یربت» یسورع فرظ : نیئاپ

۸ 

 اد ۰ اه

 لابند 0 و «رگنیز هلش»

 اما .دورن یپاکیرمآ زورما كابزلاتسون لاوحا

 ی ی

 یامههنحص هرودنآ دوویل اه « هرودنآ ی

 9 هرودنآ یاهرتسوپ 6 هروبدنآ یلخاد

 دوویل اه .دنکنناتسودنه دای لیفو دیدو دینش ار
 هدبرفآیرتگرزب كانتشحو یایند دوخ هبشاحرد
 نیاو تشادندوجوو تشاددوجو هک ییایند . دوب

 هاج اما « دوبیم دوویلاه ات دوبیم تسیابیم ایند
 شاینهناسفایاهینامهیمودوویل اه هوکشولالجو
 «یتقوم» نانیا . دوبن نانیشنهیشاح نیا یارب

 رتدیدشو رنیازاو دندرکیم یگدنز هظحلب هظحلو
 کگنح» زا ندربتذل .دندرکیم یک دنز رتنشخ و

 و اهندادرد نن:یرگ اشحف هب ناسا « اهسورخ

 لمحت هکدوب اهندروخ صلاخانو نازرا یکسیو
 ۱ رانک ریو تخاسیم نکمم ار ینیشنهیشاح

 «دوبن شزادولج یسک رگپد هک ی«طول رهش»
 هکار یکددوک هک دسریم ییاجب موصعم درم كي

 هل دگلاب و اپ ريز ۰ تسا ناطیشو رّتش یهرذ دوخ
 تساهداد اضر یطیارشرهب هک یگ رزب یهرب . دنک

 هعومجم نیا رانکر رد شیاهتشذگ مامن اب دناوتیمن

 کیژولویب یگدنز هب هدز نایذه
 ار دوخ ییاناوت راب «رگنپ زاش ناج»

 . دهد همادا شک

 رهش هرابرد «۰راتسیب» ملیف تای نتخاسرد 2

 روجکپ هک مي

 تخیرشوخ نارچواگ لایخ یالابرد مه هراتس
 .دیشخردیم «بش همین نارچواگ » ملیف لکیهو

 لایخاب هک ار نانآ یگدنز تسا هتسناوت بوخ وا
 :دد ناشن دتنکتم یک دنر

 . دهدیم ناشن «اههراتسیب»

 رج درک بک دم تم ی

 راصتخاب ار اهملیف یهیقب مهاوخیم هزاجا
 ه رامسر یرتشیبتصرفولحم نوچ منک هراشا

 یاهتفلک لثم مینشاد دایز «رتان» تسین هلحم

 دو هدرک شتئامتیس زابام یفوتس رک هکهنژ ناو
 لثم . تسهرت ًانرد هک فرحرپو ضیررم نانچمهو
 یزول هک «تشرب» یشیامن میظنت اب هلیلاگ ملیف

 نامه اب و «تشرب» یشپامن لوصاب یرادافو اب
 . شدوب هدرو آرد ری وصت هب اهیرانگ هلصاف

 اهنآ»دوشنشومارف «كوچررادناب» دب ملیف -

 یرتمیلیم ۷۰ ملیف اهنت «دندیگنج نطو یارب
 ناشنیارب یرتمیلیم ۷۰ ملیف كي . دوب هراونشج
 یاههنحصو رتتشرد «تشرد یاهریوصت نداد

 لاس نیمایس تبسانمب هک هدشرتقیقر ًاتبسن یگنج
 . تساهدش هتخاس مسیشافرب یژوریپ

 رو اداپ ار عوضوم نیا هدشن شومارف ات
 یاجبیتاعوبطم هبحاصمرد «كوچرادناب» هک موش

 یامنیس هرابرد داقتنا هب شملیف هرابرد ثحب

 امیا اب صوصخبو تخادرپ«كلسمه» یاهزوشک

 ملیفو تفرگیم هدرخ ناتسهل یامنیسرب هراشاو
 یاههنحص هک «هانگ كيناتساد» مانی «كيژورب»

 .كرویوین رد ثحب دروم ملیف شیامن تسانمب

 بم ) هند ی شایگنهرب

 ؟قاذم هب نادنچ ندش مظان اقآنیا . دنادیم
 دابژورب نبرلاو» تقیقح رد . دماین شوخ
 ارگ كي ناتساد» .دوب هنخاس یاهداعلاقوف ملیف

 - ار یقرش یاپورا ملیف یاهیگهژبو یهمه
  منچب نآرد یرتشیب تئرج طقف تسا

 زد رایسب نآ یخیرات یزاسزاب لومعم قبطو
 ۰۰۱ د را نا یزیمآ نرو

 .راوننج رد یبونج ییاکبرمآ یاهلیف
 ارگ اب سراپ یادص» ملیف . دنزیمن لدب: ۳

 ۱ ار داقتعا نیا كبزکمزا «؟ یونشیمن ار

 :زکم لوا زارط نادرگ راک كي «خابنشیار»
 اف لوا یهراپ .دهدیم رارق دیدرت دروم تسا

 اس هتفر هتفر اما « دنکیم بذج ار ناسنا
 مهو دونیموریحطس تادیهمنو یحطسو فیعض
 لنج شملیف مه لیزرب . ددرگیم بارخ زیچ
 : . دوبن ناشخرد

 ۳ کنیک» و هتاراک هراونشج لاسما
 زعاس هس یاهناراک ملیف «نز سامت»

 گنک کنهیاهملیف هنوگنیانادرگ راک نیرتقفوم
 و لس یاهدروخودز لوفعلاریحم تایلمع اب
 دتمهندزفک و ههفهف یتنس ینیچ كبس حلسمریغ
 3 ۳ !رنایچاشامت_یلبلپ توسو

 نوک ا»یهتخاس رامیاورد «تولراش» تول,

 ناوتب هکدوبن یملیف یقرشناملآزا«رتنوگ
 دش نآیاشامت ماگنه نم لقاال اب درک شلمحت
 وافد هراظنو مدرکیم تلاسک و یگتسخ ساسحا

 (تولراشو هتوگ ) یمیدق تاشع ندشو ربورلصفم
 ۳ را زارط یاهملبف . متفاب اسرفتقاط !ر
 « رتسه نابایخ »تگ وسترره هتخاس «زرواهرپساگ »

 یشیاسن ملیف رولیس نیلکیم ناوج یهتخاس
 ملیف « ورنوم دبوید» یهتخاس « اههرهم »

 9 » یهتخاس «یسوررع فرظ» زیگناربلاجنج

 یهتخاس « هبنشکی اتو ور او ی وتو

 اسراهچو بلاج ملیف (ایلارتسا) «ماناهنگ»
 (نانوب) ناگشیپرنه رفس مانب «سولپولجت [»

 لیف «نافناسنولا» مانب «ینابوات ناردارب» ملیف

 طعتزالبقهسردم زورنیرخ » :«یدلای» دب

 ا) «ردنیبساف» بلاج ملیف ؛ایلاتب زا «لک ون

 مان اب سشنیواساکناج هداعلاقوف ملیفو «لگنج
 هلافرتیب ناشخرد یزاب اب «ریثأت تحن ینز»

 اب هچره تسد یکی نیا هک ) زدنالورانیجو

 . شاد

 ا كب و (هتسب تشپزا تسا زور یپاکیرمآ نز

 هامتیس رظنم همانرب یاهملیف زا -- ناک ب۱
 ۲ . ۱۹۷۵ لاسرد هسنارف

 هق لاویتسف نیتسخن رد لاتشنفیر ینل -۴۳
 3 ۰ ۱۹۷ ودارلک - دیارولت

 :حا یاداو نیلپاچ رسنیسا زلراچ - ۴

 .واهب ۱۹۷۵ رد نایئاکبرمآ

 و نمشیلاکد لوراه هبحاصمزا - 4

 تسآ نیس هلجم)



 یاهروشک رد ملیف هض رعویزاسملیف سایقم
 «دراد یئانتعا روخرد تعسوو یگرزب « بو

 میرحن و عنم یمالسا تنس هک تسایطبارشرد نیاو
 هرهچ ریوصت شیامن صوصخب و «سکع شیامن»
 نرقیاههمین ات یزاس هیبش تیعونمم زینو ناسا
 . تسا هتشاد یعطاقو رثوم درکلمع رثآ

 هیات رگم یشیامنهنوگه اما ماما |
 شاهقباسو تسا یمیدق یشیامن تنس كپ هکار
 اپ مارح دسریم زین ناتسابرصم خیرات هب "الامتحا

 ۰ درامشیم هورکم مک تسد

 و اهشیشک طسوت لصارد هیاس شیامن
 لئاسم شزومآ روظنم هبو دیاعمرد نویناحور

 و اهشقن نانآ .دشیم ارجا یبهذمو یقالخا
 یاهریوصتو دننخاسیم كشخ مرچزا یئاههرکیپ
 یور هنیئآود كمك اب ار اههرکیپ نيا 8
 .دندرکیم سکعنم یفاص یاهحطت

 . تسامنیس هیلوا مرف روآداب متسیس نیا

 مرف هکدنکاعدا دناوتیمزین امنیس لاح نیعرک
 . تسا هیاس رتاثت هتفاب شرتسگ و نرده"

 هبو هدنز رتاتت اب هسیاقمرد امنیس عقاورد
 یاهیناوخفلاخمیراجتیرنه هناسر كي ناونع
 هتخیگنارب برع زورما یایندرد یرتمک رایپ
 روهظ هک تضیآ مهرگید تقیفح كي اما . تما
 رتائتو امنیس - نردم هناسر ود نيا نامرم

 گرم و وحم « متسیب نرق یاهلاس نینضنر
 . دروآ لابندب ار یثهیاس یاهشیامن زیگناخبرک

 یاهنیمزرسرد ملیفیاشامتوامنیسزالابقتسا
 نیا اما « دراد هد رسا و عیسو یسایقم « یبرگ

 شیبامک یگتفاب هعسوتو دشر هجرد هب هتسب ساقع

 دوخ هب ریفتم رایسب یشاههژادنا نیمزرسر#
 . دربی

 اتیرفآ لامش و هنابمرواخ برع كلام 8

 شقن (رصم) یبرع هدحتم یروهمج نایم نر
 هادعف 4 +

 ربازجلا : زا دنترابع دنراد هلک ی اه امنیس

 ریاسو هبروس « قارع « نانبل « سنوت « "شکار
 . هقطنمود نیا یبرع یاهرو

 نیل وتمجحو یزاسملیف هقباسرظنزا «رصم» ۰
 . دنکیم ظفح اردوخ یگنهاشیپزین هنالاش 8
 هدش زاغآ ۱۹۳۰ لاسزا روشک نیارد یزاسب۶

 یزاسملیف یاهتیلاعف مه «ریازجلا»و"

 نیاات ملیف هاحنپ هنایلاس دیلوت نیگنایم خرت اب و
 نتخاس مه رگیدیاهاجرد . تساهتفاب همادا نامز

 رم نا عمر ی لبوط یاد
 ملیف هنالان تخاس نیگنایم : تسا هتفاب شرتسگ

 نیا رتشیب مین هکدسریم هدزناپ مقر هب نانبلرد
 یاهروشک ریاس اب گرتشم یاهدیلوت مه دادعت

 یاهوپدوتسارد شک ارم یزاسلیف . دنتسه برع
 «قارع»و «سنوت»رد .تساهتفابزک رمت «طابر»

 یتهنوگ ِك

 نایرجرد ناباتش ًانبسن یدشر اب اما هاگ هب هاگ
 هیت رباس زین و اهروشک نیا رد هوالع هب

 یاهملیف نتخاسن تیوک الثم ؛ یبرع یاهنیمزرس
 مه رتهدنناشوپو رتهدیجنس یتح ینابرج هاتوک
 ۰ دراد

 (گنهاشیپیامنیس كي یاهملیف) یرصمیاهملیف
 .دنراد برع یایندرد زین یرتهدرتسگ یاهرازاب
 شیامن برع یاهروشک رد هک یرگید یاهملیف
 سایقمردو یئاکیرمآ تالوصحم . دنوشیم هداد
 بحاص یاهروشک ریاسزا یئاهملیف یرتکچوک
 یاهروشک رد رتشیبیوسنارفیاهملیف .دنتسهامنیس
 شیامن «سنوت» و «شکارم» و «ریازجلا»

 یاهتیلقا هک زین یئاهنیمزرسرد  دنوشیم هداد

 یاهمایف («شکارم» الثم)دنرادتنوکس یدنه

 . دنبابیم اردوخ رازاب مه یدنه

 یایند ملیف دیلوت کگرزب زکرم «رصم»
 زا رادروخرب برع یاهروشک ریاس . تسابرع
 هتسویپ «ینف بسانم تاناکماو یئوپدوتساتالبیهست

 ۰« رصم» اب كرتشم تالوصحم نتخاس هب لیام

 هب تبسن هنعارف نیمزرسرد امنیس هتبلا . دنتسه
 رتیمیدق یئهقباس برع كلاممرپاس

 یاهلاس نیتسخنرد هنومن یارب . دراد رتمکحم
 «هبردنکسا»هب «ریمول »یاهملیفیاپ «امنیس دلوت

 رد یموب یزاسملیف (۱۸۹5 لاس) . دیسر مه
 عورش ۱۹۲۰ یاهلاسزا شیپ ات هتبلا « «رصم»
 یهورگ هحد نیازآ لبق یاهلاسرد هچرگ « دشن
 هتخاس رصمرد یئاهملیف یئایلاتیا نازاسملیفزا
 ۰ دند وب

 ت اههشیرو

 :دندوب اهنیا یرصم قفوم یاهملیف نیتسخن
 یارجام) ظعجهسصتن (۱۹۲۳) تلود مدختسم

 -۱5۲۷) الیل . (هصاقر كيو مدختسم ثب قشع
 سیرتک تک رشاب « هلماحرتخد كيزيگنامغ هصق

 هنحصود هیهتماگنههب «ووروک و تنوپولیج»
 زاسملیف كي «یبحب یلع») «ریازجلا دربن» ملیف زا

 «ووروک و تنوپولیج» ملیف نیا ینادرگر اک رد یربازجلا
 . (داد یراب ار

 : طسوو الاب

 شق نیتنخا رد) فرش رمع فمامح نئاف : نیئاپ

 فسوب» زا «لعتشم دیشروخ» ملیف رد (شایئامنیس

 (۱۹۵۷) «نیهاش
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 رد هسوب . (« ریما نر اهزور ن بوبحم 1

 میها ربا» ینادرگ راک هب یملیف ۸-۱۹۲۷) ارحص
 ورا را یتط اه است ۲
 دمحم» هتخاس - ۱۹۳۰ ) بش «(دش یرادربملیف

 ویلتسا»یئایلاتیا نادرگ راک یاهملیف و («میرک

 . «ینب رای

 ثكي طسوت زین. یرصم قطان ملیف نیتسخن

 یملیف دش هتخاس سیراپرد یئایلاتپا .نادرگ راک
 .«ییلوووپرام» هتخاس (۱۵۹۳۲) بلقزاوآ مساهب

 یاهملیفرد زاوآ و صقر یدنه یاهملیفلثم
 یلصا لماع ثكي ناونع هب یشقن زین «یرصم»

 . . مکش صقر یاههنحص صوصخبو - تفاپ

 یامنیسرد هرود نیارد زین یرایسب نانژ

 رگیزاب ناونع هب طقف هن « دندیسر ترهش هب رحم
 ناف اف لب هتک مد توست

 « یدشر همظاف : هنومن یارب . دنداد هعسوت ار

 . ینیئوک ی رم « ظفاح هقیهب
 ۱۹۳۵لاسرد « رصم» فورعم یاهویدوتسا

 نخ اس اه وب دوطا نا ست نی

 هیهت زینو یدمک و ماردولم لاکیزوم یاهملیف
 نامز نیا ات اهملیف نبا . دوب یربخ یاهملیف
 لاحشان اه: تناصنام- ماش یف یاهو
 : تسا هدروخ مشچ هب هاگهگ زین غ ولب یاههناشن

 زا - (میلس لماک : هتخاس ۰ ۱۹۳۵) همیظعلا

 ملیفناونع هب نآ زا كنپا هک دوبیرتغلاب یاهملیف
 هک دوشیم داب یس یاهلاس هتسجرب و صخاش

 نتخادرپرد شیرگن عقاو رطاخ هب صوصخب
 هم نا وی 1" ه رهاق ریقف هقبطیگ دنز هب 

 رهرد هدش دیلوت یرصم یاعملیف هرامش
 زا دعبو لیقداریوخ شارفا خیرس کت لاو

 یاسهیناپمکار اهملیف نيا . درک ظفح گنج

 كب دیدج تلود ۰ ۱۹۵۲ بالقنازا سپ
 هبو (۱۹۵۷) داهن داینب امنیس یارب یلم نامزاس
 هب :ادها یارب یزیاوج اهملیف یزاسهب روظنم
 یئاهششوک نیاربهوالع .تفرگ رظنردرت ربیاهعملیف
 لذتبمو ده دحزا شیپیاهمایف فیقوتتهجرد زین
 كي یبالقنا تلود ۱۹۵۵ لاسرد ؛ تفرف تروس

 رد ملیف كينكنت میلعت یارب یزومآراک زک رم
 هژورپ ۱۹۹۵ لاس هبو درک سیسأت «هرعهاق»

 یزالدنویلیم هدراهچ کف ریربی امن تب نتخاس

 بازعا گنج نیتسضنزوربرطاخ هب «هرهاق» رد

 2 شا فقر
 شخبو تلود نیب «رصم» رد ملیف دیلوت

 زهجم یوبدوتسا راهچ .تساهدش میسقت یصوصخ

 عورشزا سپ . دنراد یتلود تیکلام یرصم
 یئاهملیف نتخاس لیئارساو بارعا یریگ رد
 نیمهردو دوشیيمقیوت هناتسرپنهیمو یلم یاعمت

 هعماجیگ دنز هزابرد دنسپمدرم یاههژوس هب لاح

 .ددرگیم لوذبمیصاخیانتعا زین « رصم» رصاعم

 رس تشپ زا سپ «رصم» رصاصم یامنیس "

 یئهیامرس كنبا ۰ هلاس هاجنپ خیرات كي نتشاذگ

۳۰ 

 رصم یامنیسراثآ نیرتجرخرب زا یکتا (۱۵۹۰۴) «نیهاش فسوب» هتخاس «نیدل (حالاص» ملیف زا یثامن : الاب
 «لکیهنینسح» ناتساد كي زا سابتقا "یهم۲) «مب رک دمحم» هتخاس «بنیز» ملیفزا یئامث : نینات



 «فیسوباحلاص» :دراد هنسجربناد رگ راکد نچزا

 هاجنپ یاهلاسرد هک تسیلائر لایسوس زاسملیف
 «نیهاش فسوب»-تفرگناک لاویتسفزا هزیاجود

 یسامح ملیفنیتسخن هدنزاسو «فیرشرمع» فشاک

 «لامک نیسح» و (۱۹:۳ - نیدل حالص) یرصم
 تاهملیف ات و تخومآ هسنارفرد ار یزاسملیف هک

 سرتكب (۱۹۲۷) ربراب (۱۹76) نکممریغ لثم
 (۱4۱۹) تخرد ريز مردپ و (۱۹۲۸) صاخ

 . داد هئارا دنسپمدرم یاههژوسزا نردم یئاهسمل

 نتخاس هن اساسا « رصم» یامنیس هچرگ

 ًافرص یاهمارد « ردخمو راگنالهس یاهیدمک

 . و ریگ هدرخ امومع یمدرم یارب هدننک مرگ رس
 مه امنیس نیمه نطبزا اما «هزادرییم هاگ |

 نادرگ راک كي زینو ۱۹۷۰ لاس هراونشج

 :دناساتش ایند هب ار یرصم .دادعتسااب رایس ناوج

 یرصم هتسجرب زاسملیف نیا «مالسلادبع یداش»
 شرامش بش» - دنلب ملیف كيو هات وک ملیف کاپ اب

 «یئایموم» ساهبنارهن موس هراوننجرد) «اهلاس
 : رصم یامنیس قباس یاهتنس -(دش هداد شیامن

 هب رجت . تسکش مهرد عطاقو لماکیئهنوگ هب ار
 یاهملیف هنحصحا رطناونع هب «مالسل ادبع» نیشیپ

 تیساسح اراکشآ هک «نوعرف» و «ارتاپوئلک »

 یاههنیمزسپ هب نتسبررگن رد ارتکتیشرآ كپ دید
 هصق شک ازابرد « تسا هداد یو هب یئارحص

 هتشذگ نرق یرصم نایابریئایمومزا یزیمآزار
 سانبخ یاهکنرزا ی . داتفا رثّوم تخس

 «اهلاس شرامش بش» زا كيتسالب قیقد سحو

 .دوب هتخاس هدنهددبون رایس «ملیف نیتسخن» کاپ

 ریثآت هکتسا دوز یمکز ونه هتبلا هچرگ
 . یاههراونشجرد ار ملیف نیا دیدرنیب تیقفوم

 « درک ینیبشیپ «رصم» یامنیس هدنیآرب یبرغ

 یئوگ هفازگ مه یریثأتره ینیبشیپ لاح نیعرد
 . دوب دها وخی

۳ 

 تاعفد هب مه برغ کگرزب نازاسملیف

 :نآزا هکدناهتخاس برع یاهروشکر د یئاهملیف
 ۱ 1 : دتسه اهنیآ رتهتجرب یاهنلیف نایم
 «(شکارمرد «یول -ونبناژ» هتخاس -۱۹۳ع)

 رد «هیتاراب كاز» هتخاس - ۱ه۸) هم

 --۱۹9) «اخ» رتکد هبلعلاتناشیرام , (یسنون

 درسن « (شکارم رد «لورباش دولک» هتخاس

 -«ووروک هتنوپولیج»هتخاس - ۱۹۱۰) هرب زجلا

 یاههنحص نینچمه ۰ (هریزجلارد «ییحی یلع»

 « رصم » رد یفورعم رایسب یاهملیف یجراخ

 تن ولب لسیس) نام رفهد تم هدشیرادربملیف

 (نتسویهناج) شنیرفآ باتک« لیجنا (لیمود
 زا یدایزیاههنحص (ندرید لیزاب) موطراخو

 «ندرا» رد مه (نیل دیوید) ناتسبرع سنرال

 ۰ . دش یرادربملیف

 نیموسرد ملیفنبا - (۱۵۷۰) مالسلادبع یداش :هتخاس (اهلاسشرامش بش :رگید مان) «یئایموم» زا یئامن 9

 ی ایر و .دش هداد شیامن نارهت ملیف یناهج هراونشج
 ملف یللملانیب فراعملاةراد نا لقن موس هراونشج یرواد ته وضع «یئایموم» ملیف نادرکر اک «مالاسلادبع یداش» : نیئاپ

ٍ ۳۱ 
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 ۱۵+ لاسرد «وللدناریپ» یجیئول
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 ۳۸۲ 118 : هتشون

 تییرت هّللادبع : همجرت

۳ 

  صخششش»و « «مینکیم یزادرپههادب بشما» ۰

 ۳ ۱ یار صخش هک درادن, یماو رل

 : یشزرا متسیب نرف رتانت یور وللدناریپ
 همانشیامن قلاخ ناونعب . دوش لئاق هزادنا

 , مراهچیرناه» ««شدوخ هارهب سک ره»نوچ

 لماکترد وا مهس « «هدنسبون ثاب یوجتسج رد

 یاجو تساهدشهتخانش یبوخب رصاعم یسیوتمارد
 رتهتسج رب زا یکپ وا هک تسین ثحب هنوگچیه
 ۳و ک نرف یاهههد نیتسخن رد هک تسا یناسک

 فان یونحم و لکش رد یئاهیروآون بجوم
 (وماک»و «رتراس» ««یونآ»اب وا هطبار .دندش

 ۲ هالدناریپ» رد «بوشیب سان» طسوت حوضوب

 ۱۱ تکب» . تسا هدش هداد نان «هسنارف رتاّتت و

 هک روطنامه «هیتوو» و «هنژ» « «وکسنوی»

 را نوبدم یگمه دناهدرک ناعذا ینلع روطب

 ۳۳ ۰ :الدناریب ترهش هکیئاجنآ زا
 ۱, طاخب لوا هجرد رد «ایلاتیا زا جراخرد
 یاهراک لماک هنهپیرو ادای .تسوا یاههمانشیامن

 "وا یاهتیلاعف و اههتشون تیمهاو تیفیک و وا
 ۳۳ تا دحاو رناتت زا جراخ رد

 هدنرب و رعاش « سبون نامر « وللدناریپ
 راکش ۱۹۳۰ رد شگ رم نامزات « لبون هزباج
 ۲ هک دوب ایلاتبا یبدا یامیس نیرتگرزب
 ادبدپ یث«ویستنوناد» مسیتنامر طاطحنا لابند
 . جین ردو تشاد هجون زین امنیس هب وا یلو .دش
 ابا ملیف هشیدنا نتفرگ لکش رد یاهدمع شن

ِ ۱ 1 
 راک ورس ۰ رضاح نرق هیلوا یاهلاس یط

 تب یارب . ایلاتیا رد ملیف تعنص اب نتشاد
 ۱ یا ههرهچ بلغا . دوبن یداعریغ ًادبا هدنسیون

 ۳۲ .این نتشونیارب یئاهدادرارق سانشرس
 ٩ اب دندرک ءاضما تماص یاهملیف یاههتشون

 . ناشیاههمانشیامن اپ اهناتساد یور زا سابتقا
 ۰ . دنداد تیاضر

 ۳ هناسنوک ودیئوگ» « «اگ رو یناووج»

 وکرام» .«یلوک وز وناچول» ؛ «اربمادوچول»

 وزجوللدناریپو «ویستنوناد هلب رب اک » .«اگارپ»

 ۴۳۳ ة«ویستوناد» درومرد . دندوب هورگ نیا

 ۱ ۱۹۱۱رد «ویزوربمآ» یاهویدوتسا اب یاهقباسیپ
  شاهدشرشتنم راثآ لماش طقف هت هک دش هتنىپ

 برد زین اروا هدنیآ یاههتشون هیلک هکلب دشیم

  کدابزدادعت همشچرس وا بیترت نیدب . تفرگیم
 ۳۳۱ تک یناسک رتشب هرنکنا . دش ملیف

 ا؟ دوب یتفگنه غلبم ًافرص دندرکیم یراکمه

 قو:>یراذگ او و اهنآ یراب رباربرد اهوبدوتسا
 3 ۱ , دندر کیم تخادرپ « سابتقا

 , دیم ناشن تبغر لوپ هب زین وللدناریپ
 هل اتیایبدا هرهچ اهنت ًابیرقت لاح نیع رد یلو

 تاناکماو ملیف یسانشیئابیز لئاسم هب هک دوب
 ینح . تشاد یگتسبلدیرنهلکش كي ناونعب نآ
 9هاتملیف هتک تیعقاو نیا مغریلع «ویستوناد»



 دل ) تا ۶ لوصحم) «ابریباک» میظع :

 هتشون (م -- هنورتساپ یناووج ینادرگ راک
 امنیسهب ینادنچ تیانع هک دیسریم رظنپ

 تردنبو تشادن امنیس هب یاهقالع وا» . در

 ار ایریباک یتح وا « تفریم یملیف یانامت هب
 . دیدن زک ره مه

 « وللدنا ریپ»هطبارتیهام هرابردیواکجنک

 هدش وا هب هک یتاراشا طسوت ًانئمطم امنیس اب
 ؟ یر انشا را) هراشا ؟الثم « دوشم هتخیگنارب

 راک کر توص یاهدربراک هرابر رد هک

 شماتهظفحاب 1 سون ريز 6 قطان #۳

 یادص ها یاتمه و ینابب لباسو نابم 3

 9 یزرطب و 1

 یلادنچ همطل 0 یار ن هوتتلا ۱

 « تسو

 . تسا هدزت

 لاسرد هک یماگنه .دیتف «یوللدنا ریی»

 ارشابور « مبدرک تاقالم نیل ربرد مهاب ۹۳
 ماجنا هلیسو نیا اب دشيم هک یئاهراک هرابرد
 هک ی ثهلیسونینچ . درکیم ناونع ینلع روطب داد

 هب درکیم تلاخد هعقاو رد هعقاو جراخ زا

 «!دوب كيدزن ردتچ «وللدنا ریب» یلک هد

 نازاسلیف طسوت «وللدناریی» مان رکدذ

 وا یرتائت یاهیروآ ون هک دهدیم ناشن رصاعم
 وا ه3م رج دنراد امنئیس رد یّتطنم یدادتمآ

 «رادوگ كولناژ» الثم". دوب هاگ [نآزا الماو

 یاهزیمآ تروص هب ار «تیعقاو» شیامنیس ه٩

 قیاتح « تیعقاوو مهون زا ینیبشیپ لباقریغ
 هصخشم رما نیا و دریگیم راکب تالبخت و

 ریپ» نویدم هک تسیناسک وزج تسوا یا

 : تسا هتفگ وا . دنتسه «وللدآ

 تتیفح روظنم هب نم هک منکیمرکف»

 یاهملیفزا رتشیب « یلیخت ناتساد هب ندیشجا ۰
 یرتات هبنج هب نینچمه نم . منکیم زاغآ دنتس

 شثش» مراد تسود نم . . . . . مدنمقالع 8

 تروص هب ار«هدنسونكب یوجتسجرد تیصخش
 هک هد ناشن یئامنیس یشور اب ات مروآرد ملیق"
 ار رثاثت ندوب تسیلائر اب صخش . تسیچ رثا#
 ::«نیرز هکسلاک » رد "الثم 5 دنکبم فشک

 . رتائت یگدنز تشپ و تسا یکدنز رتانت تم#
 فشک ار «تیعقاو» و دوب «لیخت» ن» هاگتساخ

 دوجو «لیخت» «تبعقاو» تشب « یلو : مدرک

 «.تشاد

 دوخ طسوت تسناوتیم هک .تسا یفرح نیا

 یئاهملیفرد رادوگ . دشاب هدش نایب «وللدناریپ"
 و «ولوچوک زابرس» « «هداتفا سفنزا» نوچ

 یاههبام نیا «تسانزثكی نزاگب)
 . دهدیم ناشن راکشآ ار

 هک دنتسه یرگید ناسک راونرو نامگر"
 «یئوللدناریپ» لقاوع یبئامنیس شرت 8
 هک (۱۹۸) «نادنز» ملیف . دننکیم هدافتسا

 دریسخا و تفرگ تسدرد ار ال 6 همانش امن

 . درک ینادرگ راک مهو تشون مه هک تسا یملیف

 هساقم لباق نآ یاهتیصخش و نامتخاس رطاخب "

 «هدنسیون كي یوجتسج رد تیصخش شث» اب
 ناوتیم مه نامگ رب رگید یاهملیف رد

 هک «ناطیش مشچ» زد "الثم تفاب یئاهتهابش

 ملیف رد و دیوگیم نخس عیاقو هرابرد هدنیوگ
 «راونر»رثا «نیرز هکسلاک» « دنکیم هلخادم

 تا تا ول ناو تنش هتناج امتعتسم

 ت تب تب رد - شیامن ب ی رد - شامن

 یعقاو یاهزیچ زا یمگ ردرس فالک هک « ملیف
 تهابش نیا دروم رد راونر دوخ . تسا یمهوتو

 رثکا وللدنا ریپ»

 2 داد رارق ریثأت تحت ار رصاعم ناگد نسبون
 لیخت یاهتنایب یاهقفا یوس یاهزات هرجنپ وا

 یرادتم رگید یرایس لثم مه نم و دوشگ ی عمج
 . «مدرک قاشنتسا اراوه نآ زا

 « نازاسملیف یور «وللدناریپ»

 رد وا هک یزیگناناحیه هات دیاقع زا اساسا

 دهاوش « دزیخیمرب دیناسر روهظ هب یرتاّنت لکش
 نیرتگ رزبزا یکی دهدیم نان هک تسه یدابز

 رد یرتمیقتسم شن هک دوب نیا وا یاهدیما
 ی رک وات
 : تفک

 .مرادتسود . مدوب یباةزا كب رثاتترد نم

 تسناوت مهاوخ هک مراد نیئپ و - مناوتب رگا
 رس رد ار اهنآ یابور هک ار یئاهبالتا

 . مروایب امنیس نادیم هب منارورپیم
 رد«وللدناریی» تک رش دهاوش نیتسخن زا

 ملیف « شیگدنز نایاپ ات (۱۹۱۳) امنیس راک
 .د رک یزاب وا و راک هرود رد یساسا یشقن

 راتفرگ . اهزور نآرد رگید یراپسب دننام وا
 ناونعبنآ هوقل اب تاناکما و امنیس.گگ رزب تعد

 سح ار زاین نیاو دوب هدش یرنه لکش كپ
 هلیسو نیا اب ًامیفتسم یتسپاب طقف هن هک درکیم
 حرطكيتتسا لئاص اب هکلب دنک راک دیدج یرنه

 . دیامن هلباقم

 و ثحب رادوریگ رد اردوخ سیوتهمانشپامن كاپ
 هکتار مرد یس ههد و تسیب ههد رخاوا لدح

 « هن ای درک دهاوخ دوبان ار. رتاثت امنیس ایآ
 یتایح عبانم وا هک یاهظحل نامهرد ریز . .دید

 2 تعتا

 : دهدیم حیضوت .نینچ

 زین نآ هدش

 رطخ « درکیم مهارف رتانت یارب ار یاهزات

 صخش . دوب نابامن رایسب امنیسزا یشان یداصتقا
 هب طقف دناوتیم رطخ نیا تیمها نتفابرد یارب

 .درگنبنرق مودههدیط ایلاتیارد ملیفدیل وتتیمک
 نیرتروراب زا یکی هک ۱۹۱۳ لاس رد ایلاتیا
 .درک دیلوت ملیف ۷۳۸ دادعت دوب اهلاس

 یط هک تشاد رطاخب دیاب زین ار نیا
 هک دوبن تیمک طقف ۱۹۱۰ -- ۱۹۱۵ یاهلاس
 ریثاتو تیبوبحم جوا هب ایلاتیا یامنیس دش ثعاب
 «ویزوربمآ» هک یماگنه ۰ ۱۹۰۸رد . دسربدوخ

 "ناونعب وا « هوالعب

 ار «یئپمپ یاهزور نیرخآ» هخسن* نیتسخن
 روهظهب «للحم ملیف» كينکت و نت « تخاس

 یندرگنرواب یتالوصحم . دوب هدیسر نآ لابندب
 ادا ۶ ۱۹۱۳ یو رم 2

 سویلوژ و ارتاپوئلک و ینوتنا ۰ (۱۹۱۶)
 ۱ ,یئایل تپا «لیوط یاهملیف» نیا : 1

 «دندشیم صخشم ناونع نیمه اب مهقومنآ هک
 رسا رس یاهویدوتسا رد یروف ًابیرقف یریثآت
 .لوط رطاخب طقف هن نیاو « دنتشاذگ اجب ایند

 یتراجتتیقفوم لیلدب هکلب اهنآ كينکت و بلاق
 . دوب اهنآ میظع
 «وللدناریپ» یرنه و ینهذ یواکجنک اب یدرم
 نافوکش یئامنیس تادیلوت ناجیه و روش رد
 یاهظحالم لباق دهاوش . دوش راتفرگ ایلاتیا
 هب ار «وللدنا ریپ» هقالع و هجوت هک دراد دوجو

 . دزاسیم للدم امنیس
 . تشون اردوخ همانملیف

 هک درادن یبجعت بینرث نیدب

 نیتسخن ۱۹۱۳ رد وا

 یملیف یارب هتشون نیا
 «وسا رگ یناووج» تا رش 5 دوب رارق 451 دوب

 ان اگ روم» . هدننک هیهن ینایمک یلو « دوش هتخاس

 تقوچیه همانملیف نیاو دش لیطعت « «زملیف

 راب وا ۱۹۱۵ لاس رد . دماینرد ملیف تروصب

 هک درک راک یاهمانملیف یور رگید

 ۱ ی تورو ینم دوش یرادربملپف رکره
 . «ووهین» رثا «یئایلاتیا كي تافارتعا»

 شیاهشتوک نیتصن هب تسد «وللدناریپ» هک

 همانشیامن نیتسخن . دز یسیونهمانشیامن هنیمز رد

 ت وب رد

 رشتنم ۱۹۱۲ رد دوب یاهدرپكت هک «ماد» وا

 هن رگا» وا یاهدرپهس همانشیامن نیتسخن و دش

 نیازامادکچیه . تفای راشتنا ۱۱۵ رد «روطنپا

 زد ینادنچ ناحیه و روش هیلوا یاههمانشیامن
 نک رکف» زا طتف . درکن داحیا رناتن ملاع

 کابناونعب « وللدناریپ» هک دوبدعبهب «ونیموک ابج

 . تفرگ رارق یدج هجوت دروم سیون همانشیامن
 و دوب ۱۹۱5 لاس هب قلعتم همانشیامن نیا
 . تشاد لاس 2٩4 عقوم نآ رد «وللدناریی»

 همانشامننیا فاللخ رب « «وللدناریپ» یاههمانملیف

 ول یلو ۰. دناهدش شومارف و مک« هیلوا یاه

 شتایب رجنزا و اههمانملیف نآ یور شراک زا
 یاهنیسینکت و نانادرگ راک , اههراتس و ملیف اب

 9 51 61۳2 نامر نتشون یارب ِ

 . تفرگ ماهلا (! نک

 هتشون ۱۹۱۵ لیاواو ۱۹۱ یط باتک
 اوون» رد یقرواپ تروصب راب نیتسخن و دش
 .دش تق ۳ توا - نئوژ رد «ایچولوتآ

 یاهتشاددای» د دیدج ناونع اب ۱۹۲۵ ر رد و تفاب
 .دیدرگ پاچ دیدجت «رادربملیف یویبوگ ونیفارس

  فیرکنوم - تاکسا .یک .یس طنوت نامر نیا

 و ندنل رد ۱۹۲۷ لاس ردو همجرت یسیلگنا هب
 . دش رشتنم كرویوین

 هک تسا یبرجت یرثا هزاوآ مک نامر نیا

۳۳ 



 ینامرهق. یور و دراد راک ورس امنیس یایند اب
 ویبوگ ینعی ارگیتسه و هناگیب دوخ زا

 یتمسق هک باتک نیا .
 یتمسق و هنازور یاهتشادداپ تروصب نآ زا
 نیست زا یکت الامتخار تسا همانملیف تو
 «نامر - ملیف» اهدعب هک تسا یئاههنومن

 یاهزرم زا «وللدناریپ» اجنیارد .

 دریگیم هرهب یئاهدرگش زاو دنکیم زواجت نامر
 ندناوخ . دنتسه یئامنیسودنتسین یبدا اساسا هک

 «سیوج»« «هبیرگ بورنل »اب هسیاقم باتک

 هات رو ایم نر )نا
 -- یئامنیس یاهكينکت یبدا.یاهلداعم زا
 هنوگ «امن» یاهفیصوت و اهكيشالف ۰ اهتاک

 یئاهتمسق یتح . دنوشیم هدید روفو هب نامر رد
 و تسا هدش هتشون همانملیف لکش هب باتک را

 هدیشک لایخو تیعقاو نیب هتسویپ هدنناوخ

 ار لیف کیم هک تکیه کف نا
 لو هک هتک کف نکند یا

 . تسا هنازور یاهتشادداب ندناوخ

 یرادربملیف» رد نادقتنمزایضعب « ه والاعب

 دعب یاهلاس رد هک دن | هتف ای یئاهدر «!نک

 "الثم . دوشیم یهتنم ایلاتیا یامنیس مسیلائروقن هب
 نیتسخنزا یکی»تروصب ارنآ «وینولوپآویرام»

 دنیبیم «مسیلائروئن لوصا هرابرد یساسا نوتم

 یاهظحالم لباق هجوت مه «یپسرک ونافتسا» و
 هچرگ . تسا .هتشاد فوطعم نامر هبنج نیا هب

 تسیلائروتن هینایب كي هجوچیه هب نامر نيا

 دش هدناوخ

 یاهشورلوارتشیپناونعب ارن آناوتیمیلو تسین
 هعلاطم رد « هرخالاب . درک یقلت یتسیلائ روت

 تیمهادجاو باتک نیا «وللدناریپ» راک نارود

 شور روطبو : تسا یساسا رثا كي اریز تسا
 ءامنیس.هک تسراکشا . ماردو.رتت نایه لصاف لح
 . تسا هدوب زاسهلیسو طسو نیارد یدودح ات

 دودحرد «وللدناریپ» هک یاهنالاعف هجوت

 هناشن درک فوطعم امنیس تعنص هب ۱۹۱۳ لاس

 ؛نآزا لبق یاهلاسرد وا . وب شور رییغت كي
 یدج ارامنیس نارکفنشور زا رگید یرایسب لثم
 مولعم هک تسه یدهاوش عقاورد . درکیمن یقانا

 نآ ناگدنسیونزا یرایسب لثم زین وا دنکیم

 اهنآا یصخش تاساسحا هب هجوت نودب « نامز
 ملیف ینآ یگدنبیرف هلیسوپ ًاتمدقم « امنیس هرابرد
 .رگیدلماوع ریثأت تحت ات دش هدیشک نآ یوسب

 ولت دنا ریب هک یسز»نیتصنا « ییس رک » هتعل

 لاس رد هک. دوب نیا داد ناشت امنیس ریاربرد

 و تشون «زملیف اناگروم» هب یاهمان ۳

 دیک ات و داد هئارا ملیف ود یارب یتاداهنشیب

 یبسانم غلبم یتسیاب مادکره یارب هک درک
 زا لقن هب نینچمه «یپسرک» . دنک تفایرد

 دیوگیم « یدنال ونافتسا « هدنسیون گرزب رسپ

 زا هک . امنیس اب وا ردپ هیلوا یاهسامت هک
 لامک زا رودب رایسب یسانش یئابیز ظاحل
 یاههزیگنا ظسوت ااساسا» ۰ دوب بولطم
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 . «دش نیبعت یداصتقا

 اتم هه کاست را تب « وللدنآ ریپ»

 شتاب دی راس ید یر
 یدورب هک دوب یتلاح نیا 2 داریم

 . دش رییغت شوختسد
 یفلت هرم اب

 هک درکیم ی تار مر رهش رد «اناتنمون» هداج

 یاهناتستخردو اهغاب و دوب رهش نوریب ًابیرقت

 رب یناهنت اجنآ رد و تشاد یدایز

 ر ۱ و -یاهشبش یامهماب

 من همت تسغوا هوب تاقوتلعا و وو دتس
 هرابرد ار ریز حرش «امور وکیرنا»

 تسدب « ملیف هب هدنسیون یعقاو لیامت زاغآ
 ۰: دهدبم

 هجوتم « بجعت لامک اب « حبص زور كي
 یارب يواكجنک شوختسدرعاش هک میوشیم
 . تسا هلش یرادربملیف یوتالپ كي ندید
 هنیمراک » و «اوآ وس» هب اروا «اریمادوچول»

 دندوب هناگب تیلباق اب ینازاسملیف هک «هنولاگ

 رد مدق بیترت نیدب وا و دوب هدرک یفرعم
 ارزیچ همه تساوخیموا . دوب هتشاذگ خزود

 هچ اجنآ رد هک دمهفب رتدوز هچره و دنادب
 یاهكينکت زومر زا یتح تساوخیم و درذگیم

 هعفد دنچ وا . دروآ ردرس امنیس یئادتبا زونه

 نآ زا یتدم یارب دعب و تفر اجنآ هب ییایپ

 «! نک یرادربملیف» دعب هامدنچ . تفرگ هرانک

 هرابرد ینامر « دش رهاظ اهیشو  شاتک رد

 امنیس بی رغ طیحم راب نیلوا یارب هک یزاسملیف
 هن , امنیس زا یفسلف یریسفت « درکیم راکشآ ار
 ناونعب هکلب نیون یرنه هلیسو كي ناونعب طقف
 . یگدنز نیون "الماک هبنج كي

 ریپ» لاحرهب دنشاب هک هچره اههزیگنا

 زا یزارد تسرهف هب ار شمانو راثآ «وللدنا

 عورش . درپس دندمآ دعب یاهلاسرد هک اهملیف
 طومد نم دن ملیف ابو ۱۹۱۸ لاسرد راک

 و « اربماد وچول » هتخاس نعینمج اتبلات

 نآ یارب وللدنا ریپ هک) دوب «یمرلاپوتلمآ»
 زا سپو (درک داهنشیپ ار یئاهلصف و اههنحص
 و اهناتساد « اههمانشیامن یور زا ملیف ۲۸ نا

 شش» مهم همانملیف . دش هتخاس وا یاهنامر
 اب وا هک «هدنسیون كي یوجتسج رد تیصخش
 تروصب رگ رهو تشون «زتنال فلودآ» یراکمه

 اهملیف نیا . تسین راثآ نیا وزج دماینرد ملیف
 ,اکپرما هدحتم تالایا رد هکلب ایلاتیارد طقف هن

 هیهت مه یبونج یاکیرما و « ناملآ « هسنارف
 : ننذش

 اهملیف نیا هیهت رد «وللدناریپ»د دوخ

  تشادن ینقن "اللصا او تشاد تاچوک یشقن

 اردوخ سامت وا هک تسین انعم نیدب نیا یلو
 زا مک تسد وا . دوب هدرک عطق تعنص نیا اب

 ناراذگ ناینبزا یکی خیرات نآرد هک ۱٩۱۹ لاس
 أب یدج روطب دوب «یپست» ملیف هیهت تکرش

 .رانکرد عقوم نآرد وا

 رهمانملیف «لژناتسا نایتسرک» و «ورکالاس "

 3 ۰ تست راک ورس ام

 ۷۵ لاس رد هک میروایب رطاخب کا

 ندرک ایرب اب ات دیشوک «وللدناریپ»

 ۳ زمریبدبلاک هب یاهزانناج شدوخ یصخش

 وا هک دوب دهاوخن : لکشم نادنچ ۰ دمدب

 رک رظن رد ملیف هدننک هبهن كلي نا ونعب

 - ۳۳ یست» هورگ فده زا یتمسق

 > زا سپ یاهلاس نیتسخن رد ا ریز دشاب

 الاذعرد دنتشاد تیقفوم زارد یتدم هک یشرافس

 و ربموا كنار ودلانرآ طسوت «یبسق» . دوب

 ۱ رد نیا . دش سیسأت وللدناریپ و ایکارف
 حدیم ناشن نآ یاهملیف هب هاگن كي هک روطنامه
 ۱۳ دارن . تشاد یراکشآ .یبدا لیامت
 تخاس ار « كيتنامور بش كي » ۰

 ءاکدا» زا یناتساد یانیمرب شناونع مغریلع

 لا رکید یاهملیف . تشاد رارق «وپ نلآ
 ۳۲5 یور زا «یمشربا ناکلی» : زا دندوب

 ۱۱ یور زا «وتوریب رازس» « یلرایک یجیئول

 ایکارف وتربموا هتخاس «یدنه رتخد» « كازلاب

 ی و وید» « دناسژرژ زا یناتساد یانبمرب

 ۱۳ ۶ تبناد ایکارف زا لانی یروا یناتساد هک
 زا یکی . وللدناریپ رثا «زر لگ » یانبمرپ
 ۱م «هون یگنلپ» یپست یاهملیف نیتسخن

 یلتارف ودلانرآ ینادرگراک هب هک تشاد مان
 وب راست افرص ملیف كي و,هش هتخاس
 ار رواشم كب شقن نآ هیهت رد «وللدناریپ»

 . «یدنال ونافتسا» وا رسپ ار هماتملیف

 ۱۳۳۲۰ ک .-..رن مولنم یتسردب . دوب هتشون

 ,لیف دیلوت هنحص زا یناپمک نیا « دمآ یپست رس

 نانچمه نآ ناراذگناینب هک دنچره دش وحم

 ۰ تشاد

 دندوب امنیس رد هتسج رب یئاهمان

 ینامنیس یاهنویسرو نیرتهب زا یضعب
 هک دندش هتخاس ایلاتیا زا جراخ وللدناریپ راثا

 نی رتهتسجرب «لاکساپ ایتام موحرم» زا هخسنود
 رد ۱۹۲۵ رد هخسن نیلوا . دنوریم رامشب اهنآ
 دشهتخاس «هیبرل لسرام» ینادرگ راک هب هسنارف

 . هارمه نیخوژام ناویا سور یگرزب هشیپرنه و

 رد نومیس لشیمو نوترس نیلوپ « ولب ترام اب
 لوا هحرد رد هیب رل ملیف ۰ تشاد تر

 . "یتناکلاواک» یاهروک دو نیخوژام راک رطاخب
 طسوت و ۱۹۳۷ رد مود هخسن . دوب دنمشزرا
 نامرا» كمک اب وا) دش هتخاس «لانشریپ»

 اللدناریپ هکنیا رطاخب مه هخسن نیا . (تشون

 ۳ راک اهکولاید یور «كارتیو هژور» و

 : . دوب هجوت لباق دندوب

 کاههمانشیامن یور زا یئاکیرما ملیف هس
 *ک روطنامه» درومرد . دناهدش هتخاس وا

 هدبیارب دوویلاح هک تفگ دیاب «ینم ناهاوخ
 ۱۳۳۰ ارد نیا یتامنیس قوتح ندروآ

 . دادن تسد زا ار لالیمرد ۱۹۳۰ رد همانشیامن



 هنحص یوزر ناله رد لاس نامه رد و دل

 حاتتفا گكروپوین رد ۱۹۳۵ رد همانشیامن

 درک شخپ ار ملیف دووبل اه دعب لاسكی

 و دش سابتقا «یک رام نیج» طسون زر 3

 هدهعب «سیروم رتیف جرج» ارنآ یناد ۲ راک

 شرا « وبراگاترگ نآ هثیپرنه و تفاا

 . دندوب سالگ اد نیولم و و میاهورتننا نو
 هچرگ نمصع مدنصم دصععلنم قن ۳1192

 یلو دوب هدمآ هنحص یور كروپوین رد ۱۹۳۳

 رد و تفرن نآ عارس ۱۹26 لاس ان دوو

 لمعب نآ یور زا یرگید سابتقا ۱۹۰۱ 1

 « ام قشعنیا » مانب ۱۹۵ لاس ملیف .

 سابتقا یور زا ها دوب لاسروینوپ لو

 یل درانومل و ررولک ناج « گگنینام سو

 هل رتید مایلیو ار ملیف ملیف ینادرگ راک « دش هتخآ

 و نیوروک زلراچ  نوربوا 3 و داد ماجق

 بم یوم 2 دندرکیم یزاب نآ ر د زنیر دولک

 یور زا ار یرگید سابتقا ۱۹۵4 رد هدنسی و

 لمعبلانشن تنپا لاسروینوی یارب همانشامن ول

 عادو رک هر ناونع تحن ملیف تا 0 دندروآ

 دش هتخاس «رپاه یرج» ینادرگ راک هب و «نکم

 نسداه كارو زردناس جرج « زرچروب لن رو
 ..دننشاد تک رش 8

 وللدناریپ ۱۹۳۰ لاس زا سپ یکدنا

 .الماک همانملیف كي هک دش هسوسو هر

 لاس رد . سیونب ملیف كب یارب لانیژیروآ

 اردوخ قطان ملیف نیتسخن ایلاتیا هک دوب ۰

 یانبمرب ملیف نیا و درک هیهت «قشع هنارت» ما
 تیاضر مدع . تشاد رارق وللدناریپ زا ی 0

 نیارد شرثا ندش هتفرگ راکب هوحن زا هدنسیوگ

 قلخ یرثا دریگب میمصت وا هک دش ثعاب
 یملیق . دشاب رترفوم یئامنیس ظاحت 3

 مان «دالوف» دش لصاح وا یاهششوک زا

 باسحب ۱۹۳۳ لاس راثآ نیرتمهمزا یکیو تشا
 لصارد نآ ناونع هک همانملیف نیا . دیایم

 و وللدناریپ طسوت دوب نزد

 رتلاو» . دش هتشون ونافتسا شرسپ یر به

 تکرشاب ارملیف یناملا یگرزب زاسملیف «نامتور

 زا لب هک یط و
 یزنمرپیاهفرح تفرگ ماجنا یرادربس

 یدوزب « منامم تکاس ماهداد لوق نم 3
 میظنت یاهمانملیف نم (یلو) . دید دیها رو ع

 ۱۵۵۲ - «نیرز هکسلاک» ملیف زا یاهنحصرد «یناینامانآ» : الاب

 .تسا یت«وللدناریپ» تنس عبات ًامیقتسم «راونر ناژ» رثا «نیرز هکسلاک»

 ۱۹۰۵ «امقشعنب[» ملیف زا یاهنحصرد «زنب ردولک » و «نوربوا لرم» : نیئاپ

 یور كروب وین رد ۳ لاسرد «وللدنا» *؟نمصع ظدنصم 2۷[ععلنم ن طرزصحح همانشیامن

 «هل رتید مایلبو» ار ملیف نبار) تفرث نآ غارس هب ۱۹4۵ لاس ان ت 0 یلو دمآ هنحص

 .(تسا هتخاس
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 ۳ یک 5-1

 لثم تسرد « ماهتفرگ رظنرد دننک داجیا دباب
 انتی لک

 تالآ یارب ار یثانغ راک كي هک ینادیتیسوم

 یکر زب تیمها توص . دنکیم میظنت یثیسوم
 یاهمتیر نیعم یاهطذ رد . تشاد دهاوخ ملیفرد

 یگنهامه و دن ریگیم دوخب یناسنا ینلاح نیشام

 نابرضو یکیناکم تاک رح نایم یلماک یتوص

 . دوشیم رادیدپ یناسنا یگدنز

 زا هک ار یقیمع كرد بیترت نیدب وا
 رد وا . دهدیم ناش دراد توص هوقلاب تاناکما

 یناذرگ راک ار لیف يسض هچ هک ناو یا
 دنهاوخ تک رش نآ رد یناسک هچ و درک دهاوخ

 :.تفف تست

 « یسناهج ترهش اب گر زب ینادرگراک
 دازآ تقو وا رگا « اب «تساپ» دایز لامتحا

 (نارگیزاب) اهنآ . نیاتشنزیا « اب هتشادن
 نادرگ راک رایتخارد نیا « دناهدشن باختنازونه
 : . تسا

 تابح دیدجت روظنم هب هک یکچویلیما
 ملیفرب تراظن دوب هدمآ تزصعع یاهویدوتسا

 وا تیلباق هب «وللدناریپ» و دوب رادهدهع ار

 رد لاک روطب لفد شاد یار یا
 مر لامشرد یتعنص یرهش هک هستن «ینرت»

 راک ورس دالوفو نهآ عیانص اب و دش هتخاس تسا
 یکیمنیرهدافتسا «نامتور» هکیئاجنا زا . تشاد

 تاقباسم «,نهآبوذ یاههناخراک , تالآنیشام زا

 «درکیمرورسو نشجیاههنحصو یراوسهخزچود
 «دال وف» . دنتشادیناوارف تیمها یطیحملماوع

 ناماگشیپهب ار «وللدناریپ» هک تسا یرگید دنس

 رد «هنودرو وی رام» ۵ دزاسیم طبن رم مسیلائروتن

 در «امنیسو نارکفنشور» مان یا باتک .

 ,ایکارفوت ربموایاهراک رد ار مسیلائروئن شبنج

 یدنالونافتسا « یسروک ویرام « یتارف ودلانرآ
 هک دنکیماعدا وا . تسا هدرک بیقعت وللدناریپو

 ناماگشیپ رگید ملیف دنچ اب هارمه «دالوف»

 رظننیا . دندوب ایلاتیا یامنیس مسیلائروئن تضهن
 تسنیارب مومع داقتعا اریز تسا هجوتبلاجراپسب
 ,د گید»یاهسونهمانملیف و «ینیتاواز» هک

 دوجو هب ار سیلائرروئن گنج زا سپ هرود
 . دندرو |

 كب یوجتسج رد تیفخش شث» همانملیف
 یراکمه اب ارنآ «وللدناریپ» هک «هدنسون

 لیاقرایسب تشون ۱۹۳۰ لاس رد « رتنال فلود»

 نابز هب تقوچیه همانملیف نیا
 راشتنا مه ایلاتیا رد یتح و دشن رشتنم یسیلگنا
 یضعب نآزا یتمسق همجرت طقف و تفاین
 «ام هنیچ» هیرشن رد و ایلاتیا رد «دمآرد شیپ»

 .دیسرپاچ هب (۱۹۱ نئوژ ۲۵ - ۱۲۰ هرامش)
 هتخانش یتسردنا رثا نیا هک تسا فتا تاک

 . تسا هجوت

 هرابرد یحیضوت هکنیارب هوالع اریز « تسا هدشن
 درومرد ار«وللدناریپ»یاههبرظن «تساهمانشیامن

 لاحنیعردو دهدیم ناشن رثن نلکتش مه امنیس

 یبدا یاهلداعم هک ینامر ناونعب ارنا ناوتم

۳۹ 

 رد . درک یقلت دریگیم راکب ار یئامنیس نونف
 ناونع رد هک نامر - ملیف حالطصا « عقاو

 شیپ ار یبایزرا نیا دوشیم هدید رثا نیا یناملآ
 رد ار «وللدناریپ» تایبرجت هکیتقوو دشکیم
 هیضقنیا میروایب دایب ۱ نک یرادربملیف» دروم

 « لاحرهب . دباپیم یاهظحالم لباق رابتعا
 قو توت هک دو ساسح ردثنآ «وللدناریپ»

 دوخ زا ملیف هب ار مالک رپ همانشیامن كي یبدا
 هک تشون یاهمانملیف وا هحیتن رد . دنک رود

 نایب شور ناونعب نونک ات هک ینابز زا الاماک »

 «تسا زیامتم ماهدرنب راکب میگد نز تایبرجت

 نم یعس» : تسا هتفگ شیاهفرح همادا رد وا و

 یاهلئسنامه « یرص افرص یهار زا هک تسْیا

 رد و « دوشیم تفای نم مارد هشير رد هک ار
 .منک لح « میراد راکو رس نآ اب مه سابتقا نیا
 یتبرط « یرصب شور نبا هلیسوب مشوکیم نم
 ,نانآ یاهریدثت و تیصخش شش نآ یط هک ار

 عابشا یگدنز زا اردوخ هدنسون نهذ زا جراخ

 حضاو یلکشپ دننکیم لمع وازا لقتسم و هدرک
 . «مهد ناشن

 . .دشنهتخاس رگ ره ملیف هک تسا فسأت یاج
 ار یلصا شتن «وللدناریپ» دوخ هک دوب رارق

 تامدتم گل رادن راک رد تراظن یارب و تا یزاب

 . درک رفس دوویلاه هب لاسروینوپ رد راک
 .تسیندبد یاهریوصتزا یموادم ناب رج همانملیف
 یوناث شقن یرصب یاهامن دربشیپ رد گولاید
 نآ رد هک تسا بان یزتناف كي رثا نیا . دراد

 رد دوجوم ءایشاو اهرتکاراک « یدام لماوع
 (نیبرود) هدنسبوننامشچ رظن هطقن زا ًاهامتهمانملیف
 لباق مهب یتحارب رظنهطن ود نپا . دنوشیم هدید

 تروصنیمه هب مه نامر - ملیفرد و دنلپدبت
 چیه ناکم و نامز یارب «وللدناریپ» . دنتسه

 فیسوت كي همانملیف ." دسانشیمن یزرم و دح
 و نویسکآ یور دیکأت اب هک تسینهذ راپسب
 .تساهدش دیدشن کو لاپد یور هیکت ات اهریوصت
 هب طقف هن «وللدناریپ» هک دهدیم ناشن رما نیا
 هکلب تشاد یهاگ [ رتاثت و امنیس نایم توافت

 رگید لکش هب لکش كي زا تلوهسب تسناوتیم
 شدوخعفنب اهتوافت نیازا لاح نيع رد و دورب
 1 نیو ی دافتسا

 نآ رد هک میشاب هتشاد رطاخب تسا رتهب

 رتاثت و امنیس نیب دوجوم توافت زا همه نامز
 رتاثت ناراک ردناتسد ًاصوصخم و دندوبن علطم
 وتربل» .دندیسریم رظنب نیبهتوک تاقوا یهاگ
 رد هک ار یاهتفر رده یورین «یتناکلاواک

 ام ی را رو زاعآ
 ۳ تراک یک تکه دید رک ولش راد فلیف
 دندرکساسحا رتاثت ناراک دنا تسد اجنیارد»
 هب زگر ه یلو . دنتسه یئانشآ نیمزرس رد هک
 یزیچ نآ ملیف كي هک درکن روطخ ناشنهذ

 دناوتیمن مهزگ ره و تساهمانشیامن كي هک تسین
 هرابرد «وللدناریپ» یاههتشون زا و . «دشاب
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 «ایدروکتک » دبعم لباقم «وتنچب رگ (» رد «وللدنا ریپ یجیت ول »
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 رد ار رما نيا وا هک تسراکش[ یبوخب ملیفهبرظن

 1 . تشاد رظندم

 برتاتت هلداجم هکیماگنه ۰ ۱۹۲۹ لاسرد
 جوارد قطان ملیف روهظ رطاخب امنیس - هیلع
 ملیف ابآ» مانب مهم یاهلاقم رد وا , دوب دوخ

 لئاسم هب «درک دهاوخ دوبان ار رتائت قطان

 و . تخادرپ ملیف زا یشان یکیتتسا و یکینکت

 یامنیسو مارد» مانب وا زا یبلطم لاس نامه رد
 سریآسونئوب «نویسانال» همانزور رد «قطان

 همانزور ۱۹۳۲ ربماسس ٩ رد . دش رشتنم
 وللدنا ریپاب یاهبحاصم «نیرون»رد «ایماتساال»

 همه . دیناسر پاچ هب ایلاتیا یامنیس هرابرد ار
 هب وللدناریپ هجوت هک دنتسه نیارب لاد اهنیا

 :تالاقم وبا یوتحم . دون هن افدأاص و قیمع اهتیس

 هک دزاسیم نایامن ار ساسح و روراب ینهذ

 رظن ردیرنه لکش كب تروصب ار ملیف تساوخیم
 ۳۳ تام نا یناشور ردو دریگب

 ۱ . دنک یبایزرا ارنآ
 ۱ رتاثف یطان یامهنیسایا» هتلاقم رد

 - امنیس هلداجم تیمها وا «درک دهاوخ دوبان

 « لقادح هلداجم نپا اریز دریذپیم ار رتاثت
 اهنآ زا كيره هناگ ادج تایصوصخ یور یرون
 3 شم یمالک اب وا . دنکفا دهاوخ
 هب ار ماردو نامر هب ار تیاور دیاب امنیس هک

 هب نانچمه امنیس رگا اریز دنک راذگاو رتاثت
 و تافص « دهد همادا رتائت زا یورهلابند

 . یرگهولج تصرف رگ ره امنیس یتاذ تاصخشم
 : . تفاب دنها وخن

 رارصا هک یئاهنآ فالخرب «وللدناریپ»

 یامنیس انامه نیتسار یامنیس اهنت دندیزرویم

 نابز امنیس هک الاح « تفایرد ًاروف « تسا تماص
 دهاوخن شوماخ هرابود زگ ره تسا هدرک زاب

 عوضوم دشاب دیاب هچ ادص نيا هکنیا و . دش
 تشاد هدیتع وا . دوب «وللدناریپ» ارد یرگید

 هناقمحا نتشگ ادص نپا لابند هب تایبدا رد هک

 9 بک ساسحا نامز نا رد وا . تسا

 هن هتبلا . دنک .قرغ یقیسومرد اردوخ دیاب

 ارپا هب ار لاکیزوم ماردولم) یزاوآ یقیسوم
 عون نآ هکلب (دیراپسب لاه كيزوم هب ار زاجو
 .دنک نایب ار تالاح بان توص اب هک یقیسوم

 نیرتمهم ناونعب یئاونش و یئانیب لوبق اب وا
 ار بان توص و بانربوصت زا یرنه « ساوح
 زا هک یزیچ فیصوت یارب و دنکیم داهنشیپ
 انیس» حالطصا تسامنیس تیرومأم وا رظن
 عارتخا ار نتععصعمعموط» «یفارگ و لم

 . یقیسوم یئرم نابز : دنکیم
 شور هب «وللدناریپ» شور « بیترت نیاب

 تسیپ ههد رد یوسنارف دراگناوآ نازاسملیف
 تروصب ار امنیس وا ینعی . تسا كيدزن "الماک
 لئاسمو تاهج زا یراپسب هک دیدیم یرنه یلکش
 نا هب ریذپان بانتجا یزرطب نردمرنه هیلوا
 سیلائرروسو «سبروتوف مسیبوک .دوشیم یهتنم

۳۷ 



۳۸ 

 1 ]9 هک یهجوت اب

 دنراد تیعقاو و مهوت « ابور نویسارتسک راو
 رتانت « دنبايیم امنیس رد اردوخ یّیطنم همادا

 نیازا مادکره اب هکنیا رطاخب مه وللدناریپ
 ۰ تسا نینچ دراد تيدزن هطبار اهنهح

 هب «وللدناریپ» هک لاح نامه رد « اذهعم

 ۲ نامهردو  تشاد تک دراک ناو تایب رحن

 اهنآ دیاثع اب یو دیاقع زا یرایسب هک لاح
 یضعبلثم هک تساوخن ماجنارس « درکیم قیبطت |

 ناتساد اب اههطبار مامت لماک مطق زا اهنآ زا
 هک یتاهفرح . دنک یرادبناج تیاور و
 نیا دز یدعب یاههبحاصم رد «وللدناریپ»

 هسب وا هک یزیچ . دنکیم نشور ار عوضوم

 هک دوب ملیف لکش رد یروآون تفریم شلابند
 رگید یاهرنه رد دوجوم لماوع هیلک تسیابیم

 دروم یئامنیس "الاماک و بکر م ینامتخانن رد ار
 هک تسنادیم ًانئمطم وا و . دهد رارق هدافتسا
 تسا هتخاس امنیس و تامل را ها ی رجب ناب

 رس هوالاع «وللدناریپ» َ دراد دوجحو توافت 0

 9 و نو رطاخب 3 تا ۱ یاهیل وغشملد

 8 اهسکع حرش 3

 ایلاتیا ناتسگنهرفرد «وللدناریب یجیئول» : الاب

 سفنزا» رد «کر بیسنیج» و «ودنوملبلپ ناژ» : نیئاپ

 «رادوگ لول ناژ» یهتخاس «هداتفا

 تروصهب ار «تیعقاو» شامنیس هک «رادوگ ول ناژ»

 قباقح «تیعفاوو مهوت زا ینیبشیپ لباقریغ یتهزیمآ
 تسوا یامنیس هصخشم رمانیاو دریگ ی م راکب تالیختو
 «رادوگ» .تس«وللدنا ریپ» نویدم هک تسا یناسک وزج

 كب و ولوچوک زابرس «هداتفاسفنزا» نوچ یثاهملیف رد
 .دهدیم ناشن یث«وللدنا ریب» یاههبام «تسا نز «نز

 و تسیب ههد ی ی رد ال اتیا 7

 وادرارق یاهملیف . دوب ینارگن راچد یس
 ۳۲ , ندرک هبرجت هب یلبامت هک انلاتیا

 | تسد یتراجت یاهتیقفوم هب دندوبن رداق
 ۰ ۰۰۰۰ ابلانبا یامنیس لاکشا» تفگیم وا
 سکعرب هکلب « تسین تقابل و اهنیسینکت هب
 .رافتسادروم اهراب هک تسا یئاهلحهارهب طوب رم
 !راشتیب لامک رد اهلح ها رنیا « دن ریگیم را رق
 آرد یرظندیدجت عون چیه و دناهدش هتفربذپ
 ۲ تایح روظنم هب وا . «دیآیمن لمعب

 و یاهشور مه شروشک یامنیس هب ندیشخب
 ,ح دروم ار ملیف عیزون یاهنامزاس مه و ملیف
 داد رارف

 ۳۲ تسناوتیم «یللدناریپ» سچ

 ؟ ادج دروخیم امنیس دردب همه زا شیب هک

 ابامن ار ینایب هلیسو نیا هناگپ یاهتیفیک و
 ۱۳ نام یاهتوافت دوب زداق وا . دزاس
 ۳ تاراتما هک نوت ار اش
 ۲م لک وا . دنک كرد هرتکب  هدیدان

 رم ۳۰ 2 ترس طنف ار ری امنیس

 ۴۳ تعنص هک دوب قاتشم وا یلو . دیدیم

 ۴ دندرکیم تیل اعف نا یارب هک ار

 ۲ دزیگنارب نآ یعیبط یاههار یوجتسج
 رد ار یحضاو یئامنهار مئالع وا هک یئاههار
 شیداتتنا یاههتشون طسوت طقف هن « اهنآ لوط
 1 ۱ نک یرادربملیف ذ» رد هک یئاههنومن اب هکلب

 19 یوحتسج رد تیصخش شش» و «دالوف»

 . دوب هدرک اپرب « داد هئارا «هدنسیون

 هاب ار « وللدنا ریپ» ۰۰ ییدا اف رص ترانعهب

 ؟ دنسپ وتیاهكينكنزا هدافتساناماگشیپزا یکی
 دامنیس لیخت زا هدافتسا اب وا . تسناد یئامنیس

 ۱۳ تفرگ راکب ار یاهویش « یتیاور كبس رد
 ۳۳ ۰ تابندا تاصخشم زا یکی دوب رارق
 ۳ رد ار امنیس هدنیآ «وللدناریپ» . دشاب

 یامنیسیزادرپل ایخ هن هنبلا . دیدیم یزادرپل ایخ
 یزادرپل ابخعون نآ هکلب یحبرفت هداتفا اپشیپ
 هرابرد ار یقیاقح , دوخ یسح هبذاج طسوت هک

 ؟ارب هک روطنامه وا . دننکیم راکشآ رشب عضو
 شش درکیم راک «دیاثع رتائتت» هب نبیسر

 وب زین «دیاقع یامنیس» كي شیادیپ ناکما

 ۶ تفیثح یهجو نیرتهب هب دناوتیم هک تسا
 ۱ تشاد رظن دمرد ار یئامنیس وا . دنک راکشآ

 لوس خساپ رد وا . شاب اراد از تردق نیمه
 هوکچ ار امنیس هدنبا دیسرپ وا زا هک «امورد

 ۱ : داد باوج دینیبیم

 «زرمودح نودب»

 ۳ نرو ملبف : زا 3
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 رزتن یلیپ» شرادربملیف اب هرواشم ماگنههب «ثیفیرگ كراو دیوید»
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 « تیفیرسگ كراو دیوید » دلوت زورلاس نیمدص ا
 دها ز

 ۳ )نعمت ۳ ۱ شانان الآ : هتشون 3



 هتشون و هنفگ دایز راپسب امنیس رنه لماکت رد «ثیفبرگ» شقن هرابرد
 بوانتم دنویپ «كبشالف :تشرد یامن رگ عادبا وا هک دوشیم هتفگ .تسا هدش
 :توادیف «نیبرود یروحم تکرح رود رایسب یامن «ولازید .(یزاوم تداوح)

 ؛ستشپ زا یزادرپرون «همردو بشرد یرادربملیف «نیئاپهب ورو الابهب ور یایاوز
 ملیف ككيتامارد ۱ دیدشن داجیا یارب ار ملیف دنویپ وا هکنیاو ؛تسا هدوب

 ار ,میقتسم رون ربارب رد نارگبزاب تروص زا یرادربملیف هلْئسم درک لیمکت
 تیبثت ار نادرگ راک شقن تیمها درک لح هدننک سکعنم یاههنحس زا هدافتسا اپ
 اریگنر ملیف زا هدافتسا رکف «ملیف پاچرد هدشگنر ماخ ملیف زا هدافتسا اب .دومن
 اریرنیعیبط یرگیزاب كينكت «درب الاب ناتساد رظن زا ار اهملیف حطس .دراذگ هباپ

 یئامنیس یاههشیپرنه تباث هورگ نیلوا و «تخاس تسدو رس دیدش تاکرح نیشناج
 .دروآ دوجوهب ار

 «تیفیرگ » تاعادبا درومرد .دهدیم خر یاهناسفاره درزومرد هک هنوگنامه

 .لیفرد تشرد یامن نیلوا هک ميناذيم کبد الاخت اه الثم.. تسا هدش یو
 (۱۸9) «هسوب» ملیفرد و (۱۸۹۳) «هسطع» مانهب «نوسیدا» یاهیناث۱۵ ینیامزآ

 دوخ همانیگدنز رد «تیفبرگ» رادربملیف «زرتیب یلیب .دش هدید سیار_ «یس ناج

 دبابن (۳206 00۶) توا دیف عادبا هک دنکیم فارتعا «وا ناتساد» ناونع اب
 یاهملیف رد ار دیهمت نیا ؟البق اهنآ هچ .دوش هدراذگ «تیفبرگ » اب وا باسحهب

 ار زیچ همه نم :تفگ «سپیلم» هرابرد ینامز «ثیفیرگ ») دندوب هدید «سپیلم»

 دنویپ لصا «ثیفیرگ» زا لبق «رتروپ .سا .نیودا» نینچمه (.متسه نویدم واهب

 تقرس» ملیفو (۱۹۰۲) «یتاکیرما یناششنا رومأم كي یگدنز» ملیفرد ار اهامت

 كبو تشرد یامنكي زین وا مود ملیفرد هوالعب .درب راک هب (۱۹۰۳) «راطق گرزب

  .دوب هدش هدناحنک رود یامت

 ناو فاورد تی تا | ری مه تیپ دف
 وا .دشاب هتشاد تسناوتیم _ «ریپسکش» "لثم هک دوب رادروخرب ینف كرد هزادنا

 یدرم لوقهب و دنک هدافتسا یرادربملیف نیبرود زا ت تسناوتمن و تکست تو

 كرم رد تسناوتیمن ینح-«تیفیرک » :درک "مک شاهمانیگادنز نشون رد وب ٩

 قیقد رایسب صاخ هفاكت یارب زاین تخانش رد «ثیفپرگ» اما .دنک زاب ار یطوق

 .درکیم ادیپ ار راکنآ ماجنا هار «رزتیب» وا یامنهار اب و دوب

 .دوب یعورگ راکهنومن نیرترمثرپ و نیرتروهشم زا یکی اهنآ یراکمه
 یتاراختفا دندقتعم یرایسبو تساروصت زا جراخ «ثیفیرگ »یارب «رزتیپ»تیمها

 ررتب» هب تفیفح رد هتساز .دش «تیفری» تص یف تاعاتا اس8

 ؟تسا شياتس راوازس یسک هچ یطیارش نینچرد یتسار .دراد قلعت
 قفوم هدوبهتساوخن وا را «تیفیرگ» هک رگا «رزنتیب» تفگ ناوبیم

 زا یرادربملیف رتمک رگید فرطزا و دنک عادبا ار یدیدج یاهشور دیدرگیمت

 تسناوتیم اهنن رثدادعتسامک رادربملیفكي .تسا رادروخرب «رزتیب» دننامه یغوبن

 فداصت هدیئاز تاعادبا زا یضعب» :دسیونیم «رزتیب» .تسا نکممریغ نیا :دیوگب

 هدرپ یورب ام « دیدیم شروصت رد «ثیفیرگ» یاقآ هک ار هچنآ دیوگیم و دوب
 »۰ میدروآایم :

 وا هک یراک اریز .تسین «ثیفپرگ» راک تیمهاو رابتعا زا شهاک فده
 .دراد تیمها «سیار» یتح اپ «رتروپ» اپ «رزتیب»راک هزادناهب لقاال داد ماجنا

 یاههبنج دیدشت یارب ملیف كي رد اجکی تاعادبا نیا زا هک دوب یسک نیلوا وا
 ار نیبرود وا .درک هدافتسا؛ اههنحص نیپا یراذگهطقن ناونعهس اب هنحص كيتامارد

 كيدرت رگیزابهب دنتشاد ارنآ تأرج رگید نانادرگراک هک هچنآ زا رتشیب یلیخ
 یزاب كس تاصخشم زا هک ندب و تشد دیدش تاکرح هک كيبدزن ردقناا درک

 نیبرود لآهدیا هلصاف تماص یامنیس رد .دشاب نوریب رداک زا هدوب تماص یامنیس

 هچ .دوب شامن هنحح ابر رتانق رد یلدنص فدر نیلوا هلصاف لس تا

 هنحص یور همانشیامن یارجا یریوصت طبض زجب یزیچ ملیف «ثیفبرگ » زاشیپ

 سپ» هک هدننکهیهتو رگیزاب دولآمشخ دابرف مغریلع «ثیفیرگ» و دوبن رتاثت
 هنحص طاقن مامتهب ار نییرود و دوب ممصم دوخراکرد «!؟تساجک نارگیزای یاهاپ
 نآ ثداوحو ناتساد .تسا راکرد یعنام زونه هک درکیم سح وا لاحنیا اب دربیم

 «ثیفبرگ» .دربیم لیلحت ار هنحص هرهلدو ناجیهو تفرگیم تقو دابزیلیخ بلغا
 ملیف زا ار دئاز یاهتمسق مامت « دوب هدید «رتروپ» راک رد هک هچنآ زا ماهلا اب

 ردقنا وا یدوزب .درک دنویپ مههب ار ناتساد ساسح تاظحل اهننو دیشک نوریب

 هک یئاج دشیم روبجم هجیتنرد هک دبربیم هنحص كي زا هدش یرادربملیف راون زا
 مه هب ار هاتوک یامن هاجنپ «دندرکیم هدافنسا امنكي زا طقف رگید نانادرگ راک

 .دوب ریسا رتخد تاجن یارب یراوس هنحص رد بوانتم دنویپ راک نیا جوا

 شقن زا فیصوت نیرتهب «بشكبو نویلیم كي» ناونع اب یباتک رد «یسمار یرت»
 دعاوق رگعادبا «ثیفیرگ» دیوگیم «دهدیم هئارا ار امنیس لماکت رد «ثیفیرگ»
 لاحرهب یلو دیراذگب دیهاوخیم هک زیچره ار شسا .دوب ملیف یازجا بیکر

+ 

 ۰ ۳ ناسناره زا

 ۱ ؟تسا هدوب هچ امنیسهب «تیفیرگ » تمدخ نیرتمهم هکنیارد دراد مهس ملیف

 1 كينکت زا هدافتسا وا تمدخ نیرتمهم دنیوگیم یخرب .دراد دوجو یدایز رظن
 راهم «ناجیهو هرهلد داجیا یارب ملیف گنهآ ل تولبار هود

 یتوگ ناتساد رد
 تساهناسناهب وا هجوت و هقالع امنیس لماکترد «تیفبرگ » شقن نیرتمهم

 ۰ «یسلا»و «نب» ناتساد "الثم) یصوصخ ناتساد ثي شایسامح راث آرد
 هومرد هک هنوگنامه تسا مکاح یلک ناتساد روآناقفخ طیارش رب («تلم كي
 ایه زین ملیف « دنکب یئامندوخ نشخ متیر كي هنیمز رب دناوتیم یدولم كپ
 ۴ زا وا .دراد زاین ودره هب دنموررین یریثآت بسک یارب یقیسوم هعطق كپ

 ۱ ها ار امنیس خیرات ریواصت نیرتهنادواج زا یدادعت یصوصخ یاهناتساد نیا
 3 ءدرم» ناونع اب «ثیفبرگ » مامتان همانیگدنز راتساریو «تراهزمیج» هکنانچمه
 لفراوت یور ار تاظحل تیفیرگ» :تساهتفگ هبحاصم كي رد .«دیرفآ ار دوویلاه
 لوا» .«دادیم ماجنا ذغاک یور «نسردنآ دوورش» هک یراک نامه درکیم ریخس
 .یضعب رد دیشاب هدش هچوتم رگ ا(» :دبوکیم «تیفبرگ» مود رسمه «نیودل اب

 7 تسا هدرک یرادربملیف كدوک اب ردام كي دننام یئاههنحص وا شکر زب یاهملیف
 ءفا و نانچنآ اهمدآ نیا و اههنحص نیا اما .تسین مهم نادنچ یناتساد رظن زا
 اب یاهداعلاقراخ تردق وا . دنیایم رظنب شدیسانشیم هک یسک دننام هک دنتسه
 .«تشاد اهناسنا تخانش

 دز رایسب ناتساد تلاح و حور زا وا كلرد» : دیوگیم «چور لاح»

 [رزب ناگر اتس .دوب هداعلاقوف ناشتیاده و اهناسنا دادعتسا تخانشرد شتردق و

 ۲ دنتسه یبوخ رایسب نارگیزاب طقف اهنآ .دنتسین یئابیز هداعلاقوف صاخشا وا
 " نارهاوخ دننام ینارگیزاب درک باختنا یرگید زا دعب یکی ار اهنآ وا

 ط رطاخب طقف هکلب دندوبن یاهدننک هریخ یلیخ صاخشا اهنآ ۰۰. ۰ ۰. شرامیم

 تیفیرگ» هک دینادب دیاب هتبلاو .دناهتشاد یگنسباو کر زب یاهملیف اب ناشتریس و
 یاهملیف نتخاسهب دشاب شرکفب یسک هکنآ زاشبپ یتح وا .دوب یک رزب هدننک هیهت

 یبوخ هماش «تیفیرگ» : دیوگیم «ا ریاک كنارف» . «دز تسد جرخرپ میظع

 هجرد رد وا هتبلا یلو دوبن بوخ دایز یدمک رد وا .تشاد ماردولم و مارد
 ملیفو یقشع یاهملیف - وا یاهملیف مامترد هنارعاش تیفیک نیا .دوب رعاش كاپ
 درفایب ار رنه زا صاخ عون نیا دناوتب هکنآ یارب وا .دروخیم مشچب - رگید
 نادرگر اک رد دعبهب «ثیفیرگ» نامز زا نم هدیقع هب دشاب رعاش كي تسیابیم
 تسدهب ینف یاههنیمز رد یئاهتفرشیپ تسا هدماین دوجوب یاهدمع لوحت

 ه رکف تسا لوغ كي وا تسا هتفرگن ماجنا یاهزات زیچ چیه یرنه رظنزا اما
 ۱ .«دیرفآ ار امنیس یمامت وا

 زاشهرهچ «دیربیم دنتخانشیم ار وا هک یناسک شیپ ار«ثیفبرگ» مان یتقو

 ۳ چ وا مان ندینش زاشپ ناشرکف نیلوا دیسرپب اهنآ زا یتقو .دوشيم نشور
 ۱۱ هدننار (موحرم) «زدلونیر دراچبر» باوج هیبش یزیچ ًامومع ناثباوج

 شیب «ثیفبرگ كراو دیوید» هک تسنیا ملسم هتکن

 رد دندقتعم یرایسب .تساب هدوب هرانس ندبرفآ اب كيتامارد

 : : دوب دهاوخ

 دوب جنیا هد و ابجنپ وا .تسوا رهاظ_ دب ایم مزغم هب هک یزیچ نیلوا»

 یاهادنا ات یلو .تشاد یاهداعل اقوف رهاظ وا .تشاد نزو دنوپ ۱۸۰+ دودح و

 ۱ .«تفرگیم ار شدوخ

 درو ابم دایهب راک لاحرد یگرزب هالک و یبآیاهمنچ اب اروا شیگن ایلیل

 اروا نم هک ینامز رد .درکیم راک زور تفه یاهتفهو تعاس ۱ ات ۱۳ یزور وا»
 جاودزا «نیلوا» اب هک اهدعب .تشادن یرگید یگدنز شراک زجب وا متخانشيم

 3 .«مروآیم دایهب راک مرگر س هشيمه اروا نم اما .دش یرگید مدآ درک

 نارهاوخزاشیپ هک) «ثیفیرگ» نز نانامرهقنیلوازایکی «تیوسشنالب»
 ۱ ث*ب ربکتم یدرم تروصهب ار «ثیفبرگ» (درکیم راک «فارگویب» رد «شیگ»

 .دوب هاوخ دوخ هزادنایب وا» : دبوگیم وا . دوب ینتورف دقاف ًافلطم هک دروآیم

 ینتورف یلیخ رهاظرد وا هتبلا .دیشاب نینچ دیاب دیسرب یئاجب دیهاوخب رگا هتبلا
 اد وا هک تشاد لیم یلو تسا یاهداعلاقوف مدآ هک تسنادیم وا .دادیم ناشن

 دوب یملیف شروظنم هتبلا هک نم كچوک ملیف تفگیم "الثم .دنسانشب ینتورف مدآ
 یهاوخدوخ اب وا یهاوخدوخ اما .دوب هتشادرب جرخ رالد نویلیم دنچ

 دوب هغبان كي كشیب وا .تشاد قرف ِد ماجنا یراک تروصرهب هک یرگید

 .«میتشاد شتسود همه امو

 ی دشیم سح هبذاجو تمظع یعون شیاههشیدناردو وا دوجو رد

 شناتسود زا یدادعت هکنانچمه اما .«.دادیم رارق ریثأت تحت ار صاخشا یتحا رب

 هبرطنم 1 اقیمع تیصخش كيب یانبور سفنهب دامتعا و یهاوخدوخ نیا دندقتعم
 اناوخیم ار اهمانزور تاداقتنا وا» : دیوگیم «نیودلاب نیلوا» .دوب لزازتهو

 ؛ منکیم نامگ اما «دندناوخیم هفبان كي اروا هک دشيم لاحشوخ منکیم روصتو
 .«تشادن نامیا



 وا .دیفعهب هک تفرگیم لعش یتاروس زا یدح ات «تیفرک» تیصعش
 هرابرد بانک ود هدنسپون «نوسردنه تربار» .دوب هدزون نرق نملتنج كي

 یادص .تشاد یرتائت یراتفرو دوب اقوابو هتسارآ رابس وا» : دیوگیم «ثیف ح

 رهاظ هاگچیه وا .درکیم ادا رضاثت هثیپرنه كي دننام ار تاملک و تشاد
 دوبهدش هتخانش ۱۵۸۰ یاهلاس رثاثت كي هجرد هثيپرنه كي هتسیاش هک ار یراتف

 بآمیمیدق یرگبد رظنرد دوب راقوو یگنسارآ جوا وا رظنهب هک یزیچ .درکن و
 رارق هکیسک نحل اب تسیچ شاهفرح سرپب وا زا رگا درکیم رکف ناسنا .دمآی
 داد دهاوخباوج دوشرهاظ هنحص یور «وتسرک تنوم تنک » شقن رد یدوزب تا

 . متسه «روت - 2ل» كي نمهکا

 .دوب تاهابم هبام و : تلجخ هیام مه وا یارب «تیفیرگ» تارا تب

 وا ؛دندیمانیم «یغامد كگنچ دیوید» اروا شیابقر شلکشیباقع ینیب نیا رطاخپ

 دبآ رظنهب رتکچوک شاینیب هک دنیشنب یساکع نیبرود یولج روطچ تسنادی 1
 روضح رد عوضوم یتقو هتبلا .دوب روظنمنیمهب زین نهپ هبل اب هالک باتتا ,

 تقوچیه .درکیم هدافتسا «نم ینوتگنیلو غامد» ترابع زا دشیم حرطم ش
 سکچیع ماهر رویه هک اه زا و دوبن كيدزن یلیخ «تیفیرگ» 4

 ایخ شایگدنز مامت رد ار «ثیفبرگ» هک دنک اعدا دنا تب

 . دشيمن تسود کرم اب «چور لاح» لوق هب دوب یبلطاوزناو اهنت درم وا
 دحاوخیم هچ تسنادیم وا .دوب یریگتخس یامرفراک یزاسلیف ماگنه

 شیاتس ار وا عوضوم نیا رطاظهب شناراکمه و هروآیم تسهب ارنآ "الومعم
 ار«ثیفیرگ» یسکره زا رتهب «رزتیب یلیب» دیاش راکمه كي ناونعهب .دندرکیم
 :دسبونیم «ثیفبرگ » هرابرد شاهمانیگدنز رد و تخانشم

 ار بلطم قح «ثیفیرگ» تیصخش درومرد هک ماهدناوخن یزیچ نونک ات» 3

 «یشنمدازآ .تواخس :دنکیم رکذ اروا تایصوصخ زا یتسرهف دعبو «دشاب هدرک ادا

 نایب نینچار یهباشمرظن «نیودلاب نیلوا» .هلصوحو ربص و راکتشپ ۰ یتسودحلص
 تسود ار وا شناراکمه لاحنبا اب اما دوب یمسرو كشخ یلیخ یمدآ وا» : دنکیم

 دراذگب شاهناش یور تسد یتحارب ناسنا هکدوبن یئاهمدآ هتسدنآ زا وا .دنتشادیم

 دوب بابراو ربهر «ثیفبرگ» یاقآ هشیمه وا ؟دیوبد تسا روطچ تلاح دیوگب ,
 ۱ .«دنتشاد شتسود مدرم لاحنیااب

 .درکیم رکف دایزو دناوخیم دایز باتک «تیفیرگ» «چورلاه راهظاهب انب

 شایئارگ نورد مغریلع لاحنیااب دوب هاگشناد داتسافیدررد یزیچ تیصخشرظنزاو
 ارشتاساسحا یعیبط رایسب یتاکرح اب و دمآیم نوریب شبلاق زا یهاگ «تیفبرگ7
 همدقمیب اب دناوخیم ارپوا «شیابیز نوتبراب یادص»اب ناهگ ان "الثم - دادیمزورب
 دوب بوخ رایسب شاهیحور هک یعقاوم رد .دیصقریم و درکیم لغب ار «نایلیل»

 دنتخانشیم اروا هک صاخشا اب وگتفگ ماگنه لاحنیا اب .دروآیمرد اهنز تشم يادا

 .«دشاب هدوب یداش ناسنا منکيمن رکف» :دشیم رارکت دایز رظنراهظا كب

 اریز «دربن یمان یکاتنک زا و تفگ نخس «تیفیرگ» هرابرد ناوتیمن
 نامه «تسا هدزون نرق مسینایرونکیو هدرورپتسد و بونج دنزرف «تیفیرگ 8

 تسیب یاهلاسرد سپس و درک ثكمک شیاهناتساد و وا. تیقفوم هب هک یتیصوصخ
 .دیدرگ وا تسکش بجوم امنیسرب زاجرصع طلست اپ

 ماهدلوا» شهاگداز"فارطا قطانم صوصخب و «یکاتنک» هب «تیفیرگ»

 یکدوکرد وا هک یئاسیلک یتحو اهنآ هیبش رظانم نیا تشاد یدایز هقالع «یتناک
 چیه «ثیفبرگ» .دروخیم مشچهب شیاهملیف زا یرایسب رد تفاییم روضح نارد
 شیاهملیف رد هک .اچجره دادیمن تسد زا شهاگداز زا یروآداپ یارب از یتصرف

 زا یکی .تسا «یکاتنک» رد هدنتسرف یناشن دنکیم تفایرد مارگلت اي همان ینک#

 رهش دصقهب ار هدکهد هک تسا یئاتسور كرسپ هحفرا یاهملیف یلصا نیماضم

 تفگ ناوتیم رظن كي زا .ددرگیم زاب شهاگداز هب تیقفوم زاسپ و دنکیم كرت
 دادن تسد زا ار كچوک یاهرهش یلاحا صوصخم هیحور هاگچیه «ثیفیرگ» هک
 .دوبب وا گز رد لماع نیرتمهم هیحور نیا و"

 یلاها تنگیمو تشادیم تسود «تشاد قلعت «یکاتنک »هب هک ار یسک ره وا ۰

 دارفا هب تبسض «ثیفیرگ» .دنشوهاپ و كريز رگید تلمره زاشیب یک اتنک لیصا
 سیسنارف» هتفگ هب و دوب رادافو رود یلیخ ناگتسباوهب تبسن یتح شاءداوناخ

 هک تقوره .تفریم اهنآ همه ندیدهب دعایم «یکاتنک» هب هک رابره «یبزلگو

 رابكی وا هک تسه مدای .داتسرفیم طیلب ام-یارب دشیم وربور تیقفوم اب شی

 ارشناگتسبو ماوقامامتو دروآ امرهشهب ار«شیگ یتورود»و «نایلیل»و «ولبتنوم#
 ام زا كيرههب وا .متشاد لاس ۱5 دودح عقومنآ نم .درک توعد ماشب لته 1

 .دوب یدایز یلیخ لوپ (۱۹۲۱ دودح) نامزنآرد هک داد رالد جنپوتسیب

 .دوب یزابلدوتسد رایسب مدآ و ۱
 ایندهب یکاتنک «دلیفرتنس» هعرزم رد ۱۸۷۵لاس هب «ثیفیرگ كراو دیوید

 ی >» لنلک دنزرف تفه زا دنزرف نیمشث

 افت اور هود نوه وتو و نا یيزاکوا زنیکرپ
 ثش وا 

- 

۳-۳ 

 و « ثیفبرک كراو دیوید »

 «یبلگو از نیکر پ یرام»شنیدلاو
 «ثیفبرگ  راو بوکاج» و

 ینس فالتخا وا اب لاس تسیب هک «یتام» مانهب رهاوخ كب هژیوبو دندوب رتنسم
 ۳ ار شلاسدرخ ردارب شزومآ «درکیم شسیردت هسردم كي دو تشاد

 . یریثأت شکبس هک ار «نوسنکید یلیما» و «نمتبو لیجنا» زا یتاعطق وا یاربو
 . نبشمهمزا «ثیفیرگ» رداموردپو «ینام» «دناوخیم تشاد «ثیفبرگ »رب یگشیمه

 واهب ردام و تخومآ ار نیمزهب قشع شرسپهب «لنلک» .دندوب وا یگدنز صاخشا

 ار وا «شنابز تنکل عفر دیماهب «یتام»و تخومآ ار ادخ ناگدنبو ادخهب قشع

 [أ .درکیم بیغرت دنلب یادصهب كيسالک تاعطق ندناوخهب
 یرگ زرب «تبابط «تسایس : دومزآ ار ینوافتم یاههفرح «ثیفیرگ» ردپ

 ۱۳۳۱ هد انا توش از اهراک ی آبزا مادکميه هکنآیب «یاگیهایسو
 تسد هب «یبزلگ وا یرام» اب جاودزا رطاخهب هک یاهعرزم رد راکزا رارف یارب
 دایس سابل بلغا هک دوب ینیدتم نز «ثیفبرگ» رداعم .تفریذپیم «دوب هدروآ

 .درب ثراهب وا زا ار شاهناطاتحم راتفر و یگرزب ینیب «ثیفبرگ» و دیشوپیم

 هک ی اهفرح زا ءاگچیه ردام هکنیاوگ تشاد تسود هزادنایب ار شرداع «ثیفیرگ »

 شیادیپ» ملیف یتح شیاهملیف ندید زا و دوبن شوخلد دوب هدرک باختنا شرسپ
 .درکیم یراددوخ «تلمكي

 شرسمه یومع هارمه «ثیفیرگ)» لنلک تفرگارف ار اکیرمآ الط بت یتقو

 هارمه هک هچنآ زا رتمک یلوپ اي لاسود زاسپ و تفر برغهب «یبزلگوا دراچیر»
 شدوخ لوپ هدنام یقاب هناخمب ندیسر زا شیپ هتبلاو تئگ زاب هناخهب دوبهدرب دوخ
 هلمجزا «یبزلگوا سیسنارف» هتفگب نیا و تخاب رامق رد ار «یبزلگوا دراچیر» و
 .دوب وا یگشیمه تاداع

 ورد اب تشک ماگنه "الومعم هک دوب نیا «ثیفیرگ» لنلک رگید تاداع زا

 «اتسیوانئوب» یاهگنجرد .درکیم كلرت گنجكي رد تکرش دصقهب ارهناخ لوصحم

 یگدنززا نانچن آو درک تمدخ «رولیت یراخاز» لارنژ یهدنامرف تحت «ولیتلاس» و

 دوب یلاسنایم درم رگید هکیتقو یلخاد یاهگنج عورش رد هک دوب یضار یماظن
 شایگشیمه لحم لنلک .گنج زا تشگ زابرد .درک یسونمان شدوخیمیدق گنجرد
 بوچ «ندیشودریش لاحرد ار شنارتخد تسناوتیم هک یئاج هناخ ولج ناویا رد ار
 دوبن تسم هک یعقاوم . درک لاغشا «دنک اشامت بساو واگ هب یگددیسر و ندرک درخ

 «دربیم یلیم تسیب هلصافرد «لیوزیئول» هب شورف یارب ار اههیاسه تالوصحم

۱ 



 لاحنیااب .تخابیم رامقرد ارلصاح دمآرد «هناخهب ندیسرزاشیپ هشیمه ًابیرقتیلو
 و۲ . دننشاد تسود دوب رهش نامرهق هک اروا «دیوید» هژیوب و هداوناخ دارفا

 رردپ و کگرزب ردپ یاهارجام «دیوید» یارب بلغا و تشاد قیمع رایسب یئادص
 ؛دندوبهداد ناشن یدایز یاهتداشر دوخ زا اهگنج رد وا هتفگ هب هک ار گر زبردپ

 یدنلرپا یابجن باقعا زا شاهداوناخ هک درکیم اعدا وا هوالعب .درکیم وگ زاب

 «دنیبب ار یف داوناخ ناشن و,همافهرحش درک تساوخرد «دیوید» یتفو و دن

 «ثیفبرگ» دعب اهلاس «تسا هتفر نیب زا یزوسشنآ كي رد همه هک درک اعدا لنلک

 یتقو و دننک قیقحت وا نامدود هرابرد هک درک مادختسا سیونهمانهرجش دنچ
 یگداوناخ مئالع و ناشن دوخ وا دماین تسذب یشخبتیاضر هجیتن راک نیا زا
 .درک عادبا ار «ثیفیرگ»

 دوب دایز رایسب شرسپ راکو یگدنز رد «ثیفبرگ » لنلک تیصخش تیمها
 هتسویپ ار یلخاد یاهگنج هرابرد وا یاهناتساد و ردپ هرطاخ «تیفیرگ » و

 «فارگ ویب» رد شاهیلوا یاهلیف زا راس رد ار وا ریوصت و تشاد هابرمه هب

 :دیوگیم «تراهزمیج» هک روطنامه .تخاس هنادواج «تلم كي شیادیپ» مایف رد و

 .دشاب وا هیاپمه دیشوکیم و دوب شردپ تیصخش ریثأت تحت هتسویپ «ثیفیرگ»
 راکنیا یارب یلو دزاسب رگید «تلم كي شیادیپ»كي دناوتیم درکیمرکف هشيمج وا

 .تشاد جایتحا مود ردپ كيهپ
 مناخ دوب هلاسهد زونه «دیوبد» هکینامز ۱۸۸۵ رد ردپ گر نا یک

 تقیقحرد و تسا رهوش,ضورق ورگ رد اهنآ كالما همه هک

 دنداد تسد زا ار هعرزم اهنآ «دنتسه هقطنم یاههداوناخ نیرتریقف هلمج زا اهنآ

 دندرکیم راک تسیابیم همه اههچب .دندرک ناکم لقن «لیوزیئول» هب راچان و

 تدم زاسپ .تشاد هدهعهب ار یلحم همانزور عیزوت راک هسردم زا دعب «دیوید» و

 «دیوید» «دیدرگ وربور لکشم اب هناخهراجا تخادرپ رد ردام هک لاسكپ هب بیرق
 زور .تفرگ هدهعهب ار روسناسآ یدصت ,ماک تقومامت روطب و درک كرت ار هسردم
 وشهب, دنکیم تبحص یقارطمطرپ نحل اب «دیوید» دینشيم هک شناراکمه زا یکب

 .دریگب دوب یلاخ همانشیامن كي رد هک ار یثقن دنک یعس درک داهنشيپ واهب
 ار شقنو دوش قفوم شیامزآ رد تسناوت و تفرگ یدج ار عوضوم «ثیفیرگ»
 بناجز اید رم میس بسها «:تشاد نتفک یاب رطس كب اهنت وا شفس نیارت دا

 .دزوپم هچابرد

 بلغا «ثیفیرگ » هکیئاج دوب یشورفبانک كي رد یگدنشورف وا یدعپ راک

 یتصرف یتقو .دناوخیم بانک دشورفیم باتک هک هچنآ زا رتشیب هک دشيم شنزرس
 درک اهر ار یشوررفباتک راک «ثیفبرگ» هدمآ مهارف كيدزن رتاثت كي رد راک یارب
 دنچ یارب ار «درانرب اراس» و «ولرام ایلوج» نوچ ینارادمان دناوتب هکنآ یارب

 دش هجوتم «تیفب رگ »

 .دنیب كبدزن زا بش

 ناراسگیم» مانهب یرتاثن هورگكي هب دیدرگ قفوم «ثیفبرگ» ماجنارس
 .ددنویپب دنک ارجا همانرپ «اناپدنیا» یاهرهش مامت رد تشاد دصق هک «مد هدیپس

 دندش روبجم هورگ یاضعا و دیدرگ وربور تسکش اب یرنه رفس نيا هنافسأتم
 تخادرپب یارب یفاک لوپ دندوب هتسناونن هکنآ یارب ءدننکرارف لته زا شهمین

 شومارف هاگچیه اررفسنپا هرطاخ «ثیفیرگ» اما .دنروآتسدپ لنه باسحتروص

 ناونعاب یاهمانشیامن درک تشپ واهب «دوویلاح» هک یتقو یس ههد رخاوا رد و درکن

 .دوب رتائت رگیزاب هورگ كي هرابرد هک تشون «مد هدیپس ناراسگیم» .
 هک درک یراکمه رگید یرتائت هورگ دنچ اب « تیک دش لاس دن

 نش رد ۱۸۹۷ رد هدندرک اهژ هداتفارود یاهرهش زد لوپیب ار وا اهنآ زا یشعب

 لاس ود ات و تسویپ «لیوزیئول» رد «ترفی» هورگهب «ثیفبرگ» یگلاس ۲
 .تشگررب كروبوینهب هورگ نادرگراک هکیتقو ات دیدرگ رهاظ فلتخم یاهیشقن رد
 همانزور یریگربخ و یئوداپ راک رابنیا «ثیفیرگ» :رتائترد راک ندادتسد زا اب

 هتشاذ یراکت ریخ:تمس هک درکیع اعدآ اهدعب شدوع هتبلا «تفرگ هد ار
 یلو .درک لوبق ار فراعملا:ریاد:یگدنشورف راک «نش هتنخ راکنیا زا یتقو .تسا

 بیج رد لوپ رالد ۱٩ اب ۱۸۹۹ لاس زیئاپ رد و دش هدزلد مه راکنیا زا یدوزب
 .تفر كروبوینهب ترهش بسک یارب

 یارب هکیئاج تفرگ قاطا لتح كي رد تنس هاجنپ یبش اب وا كرویوین رد
 یاهلالد غارس اهزور .تشاد اهساس و اهكسوس اب هفقویب یگنج باوختخت لاغشا

 هجینتردو دندرکیمن لابقتسا وا زا زاب شوغآ اب شراظتنا فالخرب هک تفریم رتاثن
 یرتاثت هورگكي رد یکچوک شقن ماجنارس «درکیم یرگراک شاعم رارما یارب
 تفگز اب یارب اجناآ زا .درک رفس «ادنوانوت» ات نانآ هارمه و دروآ تسدهپ

 دزم لباقمرد دیسر كروبوینهب یتقو و تخادرپ ینزلیب هب یندم كرویوبن هب
 رد ار«ندنلرد یگدنز» شیامن دنتشاد دصق هک یرگید هورگ هب رالد ۲۵ یاهتفه

 دیشاپ مه زا هورگ نیا «سیلوپاینیم» رد .تسویپ دننک ارجا روشک سارس
 .دنام اجن ارد لاسود ات و تشگ رب «لیوزیئول» هب هتسکشلد و دیماان «ثیفیرگ »و

 وگاکیش هب «ثیفبرگ» رابنیاو دش رادیب وا رد هرابود رفس یادوس اما 7

 پ . درک توکس شایرتاثت یگدنز هرابرد ,

 3۳۳ ۰ تسویب «اربماهلآ لین» یرنات هورک هب وا «وکاکیش» رد و تفر

 لاطم رایسب شقن نیا یارب «ثیفبرگ» .درک افیا ار «نلکنیل» شقن مچرپ
 ۳ ارا «نلکنیل» زا «تلم كي شیادیپ» رد وا هک یریوصت الامتحا و

 :هروآ تسدهب تیصخشنیا هرابرد نامزنیارد وا هک تسایتریصب هدیئاز یدحات

 رز لقادح رابنیا و تثگ زاب كروبوینهب یدوزب «ثیفیرگ» لاحرهب
 رم یاهتئیه رد وا ناکم نیا رد .دنک :لقتنم «ناتاهنام» هب ار شتنوکس لچم

 ۰ رد و درکیم یفرعم یسیلگنا هدازدرل كي ار شدوخ "الثم دیدرگیم رهاظ
 ۱۳۳۹۰۸ رد رنو دین ام اساس ناو یاب
 واهب رایس یرناّئت هورگ كي رد یرگیند راک ۱۹۰۳ رد ماجنارس !تخو رفیم
  یضاحساس تسد زا رارف یارب هتشذگ خلت یاههبرجت مغریلع وا و دش

 ۲ نب رد .دیسر «وکسیسنارفناس» هب هورگ نیا هارمه و تفریذپ ارنآ

 نکا كي نآ رد هک «لوراد كم» هورگ هلمج زا درک راک یدایز یاههورگ

 ۶ نبا یارب شقن هس زاشیب .درک بلج ار وا هجوت «نوسدیورآ ادنیل» مانهب
 "وب هرابود ربزگ انو دش جارخا نوک زا دنلنروپ رهش رد هک دوب هدرکن یزاب

 ۱ .دروآ یور ینزلیب

 ۲ ۰ هرابود و دورب «سلجت آ شد هب دش داهنشيپ واهب دوز یلیخ اما

 رکا و دوش رهاظ «دوب هدرک افیا «لوادتم» هورگ رد هک یئاهشقن زا

 گره «نوسدیورآ ادنیل» روضح «دوبن دیدشیلیخ یرگیزاب هفرح نتفرگ سزا هب

 ۳ زناس» هب «تیفیرگ» همانشیامن نیا زا دعب .تشادرب نایم زا ار دیدرت
 ۱ | یارب یاهمانرب «لینوا» مناخ . تسویپ «لینوا یسنان» هورگ هب و تک

 ۲ ار «كبرد سیسنارف رس» صشقن نآ رد «ثیفبرگ» هک «تیازیلا» همانشیامن

 ۲ و دوب زیمآتیقفوم رایسب رفس نیا .داد بیترت اکبرهآ قرش یاهرهش رد
 3 "دیدرگ رجنم «نتسوب» رد روبزم همانشیامن یارجا یارب یاهتفهشش دادرارق

 .درک جاودزا «نوسدیورآ ادنیل» اب «ثیفیرگ» ۱۵۹۰5 هم

 نه كي ناونعهب تسناوتیمن زونه «ثیفیرگ» كرویوینهب تشگ زاب رد
 ۶ یاهلیر کنز ندرکكاپ راک هب یتدم نیاربانب .دنک ادیپ راک منا روطب

 ۳ یگدننبون دیاش هک تشاد رسرد زین ار رکف نیا ًانمض .تخادرپ ینیمزربز
 >ورف «دلرو كروپوبن»هب رالد جنپ غلبمهب ار ناتساد كي هک یتقو و دشاپ هتشاد

 هاهینارگن وا «دشیم ادیپ تمحزب هقرفتم یاهراک ینقو .دش رتدایز شیراودیما

 سانرسرد یرتائت یاههورگ هارمه شیاهرفس هرابرد یئاهتشاهدای تروصب ار
 ٩۳ نبا ساسارب همانشیامن كي دوب هتسناوت ۱۹۰۷ راهب ات و تخاسیم سکعنم
 "لاو درک باختنا ار «رتخدو كقلد» ناونع همانشیامن نیا یارب وا .دنک میظنت

 د اب «تکاح» باوج .دانسرف «تکاهزمیج» مانهب روهشم هدننکهیهت كي یارب

 وقب هک یگدنسیون رد تیقفوم نیا زا «ثیفیرگ» .دوب هارمه یرالد راز كچ

 !اتسادكي نتشون یدوزبو درکیمرورغ ساسحا «دوب یرنه هفرح نبرتیلاع شدوخ
 7 كب نآ لابندهب و تخورف «نتیلوپومزوک» هب ارنآو دناسر نایاپهب ار هاتوک

 با زا «ثیفیرگ» .دش پاچ «یلکیوزیلسل» رد هک دورس «یشحو ییاغرم» مانب

 بن یناسا راک ارنآ هکلب دنارذگب ار شایگدنز نتشون اب تسناوتیم اهنتهن

 اقلد» ندم اهنحص یورب راظتنارد هکنیا نمضردو دوب لاحشوخ هزادنایب تفاییم

 ۱*۲ .درک عورش اجکی ار همانشیامن هد نتشون راک دوب «نتگنیشاو» رد «رتخدو

 ۳۲۰ رد تخادنا قوشو قوذ زا ار وا «رتخدو كقلد» همانشیامن تسکش
 ةدوب هدرک كلرت ار رتاثت همانشبامن نایاپ زاشیپ رفندون رگاشامت رفندص زا شیامن
 ۱۳۳ یر ی کم ات کد هما فب
 "ر۶ اهر ار یسیونهمانشیامن راک «ثیفیرگ» ۱۹۰۸ رد «كرویوین» هب تشگزاب
 * وا .دسونب ناتساد - امنیس - یمومع دیدج یمرگرس یارب هک داتفا رکفهب و
 9 «نوسبدا» یناپمکهب «سنرال» رثا «اکسوت» یارپوا ساسارب ناتساد كي

 جونم «رتروپ» .داد ناشن نامزنآ روهشم نادرگ راک «رتروپ نیودا» هب ارنآ و

 ۳ «تینیرگ»هب و تسا.هدش سالتقا «ینیچوپ یارپوآ» زا ناتساد هک دیدرک

 «درادرگیزاب ناونعهب راک هقباس «ثیفبرگ» دیمهف یتقو اما .تسین یبسانم ناتساد

 رد داهنشیپ واهمب ار «باقع هنایشآ زا هدش هداد تاجن» مانهب یملیف لوا شقن

 تشادن هنایماع دیدج یمرگرس نیاهب تبسن یدعاسم رظن هکنآ اب «ثیفیرگ» و

 «4زدیپ «رتروپ» هکیتقو اما .درک لوبق ار راک نیا یگدنز هنیزه نیمأت رطاخب
 ۵ تحاران «ثیفبرگ» «درک در یگدنسیون لغش یارب ار تا تساوخرد

 ۳ ۰۱»هب ار شیاهویرانس وا هک درک هاهنشيپ تسود كي .درک اهر ار شراکو

 او» هب ار شدوخ «ثیفیرگ» .دشورفب «فارگویب» یناپمکو «پوکسوتویم
 ۴۳ت كي ناونع هب درکیم ینادرگراک ملیف «فارگ ویب» رد هک .«نویچاکكم

 ثیفیرگ»و دوب یراسعرش هیام رتاّثت روتکآ كي یارب ملیفرد یزاب .درک یفرعم
 ۲آ ؟ و یب»هب ناتساد شش نتخورف زا سپ

 دنسیون زا تماص یامنیس هیلوا املا فراعتم لاور قباطم ناشرتشیب هک )

 ٩ و تسه زین رگیزاب كب «ثیفیرگ» هک دیسر ربخ (دوب هدش هتفرگ و



 «ثیفیرگ» ([ع 50۵6 5116۲) «بسا دزد» ملیف نتخاس ماکنه

 تم کت ارنارگبزاب دوو رک روضح هک سانشیم ار یسیرتک | ۰

 :تسوا رسمه «ادنیل» هک دنک رکذ هکناآیب داتسرف «نوسدیورآ ادنیل» لات

 هدیشوپ همه زا ار زار نیا دندرکیم راک ار رد هک ینادم مامت ِ "َِ

 ی وا . دوب هدش بوخ شعضو «ثیفیرگ» نامز نیارد . دنتشاو 6

 شیاهویرانس زا كيره یارب «ثیفبرگ»و دنتفرگیم یرگبزاب یارب رال

 .تفرگیم دالو
 را سس و تاسف ریثأت تحت ار «فازگ وی ویب» ناریدم «تیفبرگ » راک

 ی مانهب یملیف ینادرگ راک تصرف «ثیفیرگ »هب نانادرگ راک زا یک + تب

 داد لوق یوهب «نویچاک كم» ینقو اما دوب ددرم «ثیفیرگ» .دنداد د هلو

 «دشاب هتشاد ار شقیاس ی

 ال نا مور 9 یشیامزآ ینادرک راک ی
 ردپ هک اریکچوک رتخد ۰ یلوک كي - دوب هداس راپسب مه ملیف ناتسادو دی 8

 «نوسدیورا. ادنیل» -- ددزدیم ؛دناهدرک یراددوخ وا سانجا دیرخزا ۳"

 رتاتت هشیپرنه كي «نوسناج رونرا» ار ردپ شقنو دش رهاظ رتخد ردام شق8

 هک یاهجدوب .تشاد هدهعب «دنک یزاب ملیفرد دش رضاح یلوپیب رطاخب طقفف

 زور ود طقف یرادربملیفو دوب رالد ۰۵ دش هنفرگ رظن رد «یلاد یاهارجام» یار

 .دینک لوط
 كيب راک وا ملیف نیلوا هک تسا قارغا نبا زا زاینیب «ثیفیرگ» هناسا

 هک. یتاعادبا زا كيچيه هدنراد ربرد ملیف نیا هک تسیا تقیقح ؛دوب هفباپ

 دوب تباث هطقن كي رد نیبرود «دوبن تفاب ترهش اهنآ رطاخب اهدعب «ثیشرگ
 هنحص كي مامت هدندشیم دراو تسار ای پچ زا رتاثت هنحص دننامه نارگبزاب و

 نیا اب .دشيم هتفرگ «دادیم ناشن ار نارگیزاب لکیه مامن هک طسوتم ینامن گپ
 یار کت تب رومام هلصافالابو دون یتار راس «ثیفیرگ »راک زا «فارگ وب یه

 .دیدرگ لوحم واهب رگبد مایف دچ

 ینادرگ راک ملیف 40۰ زاشیب «ثیفیرگ» ۱۹۱6 ات ۱۹۰۸ یاهلاس نيب
 .دندوب هقیقد ۱۵ رثک ادح شیامن نامز اب یاهقلح كي یاهملیف اهنآ رتشیب هک د

 ار شاهدمع تاعادبا مامت «رزتیب» كمک اب «تیفیرگ» ویدوتسا نیا رد

 یارب هک یملیف نیرخآ «ایلوتبتیدوج» رد اهنآ همه ًابیرقت) دراذگ شامز|

 ار شیاهسیرتکآ و اهروتکآ نیرتدادعتسا اب و (دنتسه راکشآ «.تخاس ینا یا

 یرنه» ««رومیراب لنویل» زا ناوتیم اهرونک | نیا نایم زا درک تیبرنو فثگ

 «ثیفیرگ» نز نانامرهق اما .درب مان «تنس كم» و «پنسپرک دلانود» ««لانلاو ۱

 ار یرگیزاب هبرحن یمک اب ناوج رتخد كي «ثیفبرگ» .دناهدنام هرطاخ رد رتسب 1

 یرام» مانهب یناشخرد رگپزاب وا زا و درک ادیپ «تیمسا سیدالگ » مانهب رتاتت رج
 لبیم» ««شرامیم» .«رپوک مایریم» ««دروفکیپ یرام» زا دعب .تخاس «دروفکیک

 مغریاعهک «تیوس شنالب» هرخالابو دندمآ «شیگ نایلیل»و «یترود»و «دنامرو
 [تیغیرف » هک «دوب ناوج امتیس هک ینامر» بانکرد «نوسیورآ ادنیل» هتفگ نیا

 نیرتمهم لوا شقن «ثیفبرگ» «تشاد دامتعا واهب یرگید سبرنک اره زا 8

 وا هب ار «ایلوتب تیدوج» و «لیدنول رونارپوا» ««فارگ ویب» رد شیمی

 .درک راذگاو

 راک هتسجرب تیصخش كي اب هک صاخشا رتشیب دروم رد هک هنوگنامه 5

 زا شیب یزیچ وا هک یئوگ «دنناریم نخس وا تبثم تاکن زا اهنت دناهتخاتش
 ریوصت فیرحن درد .یزیچ شتارادتسود زا یخرب قارغا و هدوب یناف 8 ۱

 زا تفوطع ابوا تسا ءانثتسا كي صوصخ نیا رد «تیوس شنالب» .تسوآ 8

 نارگید دوشیم ثعاب هک یزیماقارغا مارتحا ناب هن یلو دنکیم داب «ثیفیرگ#

 هک «تیوسشنالب» .دننک تبحص «تیفیرگ یاقآ» ناونع اب زورما یتح وا 68

 تردنهب هکنیاوگ دراد تیلاعف امنیس هنیمز رد مهزونه دراد لاس۷۸ دودح 8

 یاهرنه هزوم هبو تس«ویوبروآدروب لانشان» وضع وا دریگیم رارق نیبرود گول
 .دنکیم كمک یمیدق یاهملیف ظفحرد 02

 رارق لیلجت دروم «هسنارف كتامنیس فرطزا سیراپ رد وا سرا هامرد 3

 متلیف هرابرد ناوارف.یاهباتک نایم.ناتاهنام رد شامترابآ رد ار .تف

 .مداد شوگ «ثیفیرگ» هرابرد شتارطاخ هب و مدرک تاقللم قو ۰ ۰

 مراک نم» :دنکیم تبحصهب عورش كيتامارد و اس یادص اب «تیوس» مناخ

 ناکمو اج مردپو دوب هتفگ تابح دوردب مردام .مدرک عورش رثائت هنحص ی
 نس رد ۱۵۰۸ رد مدرکیم یگدنز كروبوین رد مگر زب ردام اب نم .تشادن یتبا

 نامتخب درک داهنشیپ کر زبردام ناتسود زایکی .مدوب راک یوجتسج رد یگلاس۴
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 «دشن یربخ اهنآ زا یتقو میدرکر پ ار مرف كب و میتفر «فارگو یب» ویدوتسا پ

 ۱9۳۳ شرح یاهناتساد ساسا رب هتک ار یناهمیف رد یزا ار

 از «ثیفبرگ كراو دی وید») هک یناسک رتشیب ؛تسا «قداص دناهدرک یک 9

 : ام .ميورب«فارگو یب» ویدوتسا هب درک داهنشیپ و مینک شيامزآ امنیس هنیمز 3 ۶ 1

 هچ تسین مداپ .دنتشامگ راک هب ارم زور نامه اهنآ و میتفر «نوسیدا» ینایمکهب
 زاسب اما .مدوب هداتسبا ناراب ریز رنچ كمي اب زور مامت هک مناديم ظقف .دوب یملیف

 نم هب ار «رسمه هس اب یدرم» مانهب یملیف رد مهم شقن كب اهنآ زور ود یکی

 .متشاد ار رسههس زایکی شقن نم هتبلا هک دندرک راذگاو

 همان اب «فارگ و یب» هک لاح درک هیصوت هرابود کر زب ردام تسود»

 ار«تیفیرگ» مانهب یدرم هک ميهاوخبو میورب ویدوتسا هب نامدوخ دهدیمن باوج
 قاطاهب وا مینی ار «ثیفیرگ» یاقآ هک میتساوخ و میتفر «فارگ و یب»هب ام مینیبب

 «مهدیع تک رش ملیف كي رد ار امش زور ود یکی فرظ .وت دینایب تفگو  دمآ راظتنا
 ناونع اب یباتک زا ار شناتساد وا هک دوب «رازهدنگر د یاهشوگ» ملیف ناونع

 باتک زابتما یارب اهزورنآ .دوب هدیدزد «سرون كنارف» رثا «مدنگر د یاهلماعم»

 نامز نامه زا نم اما دوب كچوکر ایسب نم شقن .دنتخادرپیمن یزیچ یسک هب
 «ثیفبرگ» ابوگ مدشن شیامزآ هاگچیه نم .مدرک عورش یدج روطب ار مراک
 هسانرب تقوچیه نم یارب اما «دوب هدروآ لمعاب شیامزآ «شیگ» نارهاوخ زا
 لمعرد نم دنیبب تساوخیم اب دمآیمن شئوخ دیاش «منادیمن .دادن بیئرت یشیامزآ
 ناونعهب هسره میتشاد یهباشم یاههقباس «شیگ» نارهاوخو نم .درک مهاوخ راکچ

 همه هک دروآیم دابهب «تبوس» مناخو «میدش رهاظ رناتن هنحص یور كدوک

 یصخشم ریوصت «تیفیرگ» .دنتشاد یهیاشم تایصوصخ «تیشیرگ» نز نانامرهق

 رایسو دندوب هداعلاقوفو ابیز تاب تادوجوم همه اهنآ .تشاد شنز نانامرهق زا

 نینچ «نایلبل» اما یمتشادن یساسحا نینچ مدوخ درومرد نم .یربثا و فیفع

 میسن یاهلاب رب فیطل یاهحبار نوچ درکیم روصت هشيمه وا .تشاد یساسحا
 «.دراد یروصت نینچ مهزونهو دنکیم زاورپ

 هیدرتلا را نیا ۳ نا او را ی اس تار مناخ

 .دوب هدش دراو ۱۹۰۹ رد همه زاشیپ «دروفکیپ یرام» .درک عورش فارگ و یب

 یاهدارا اب درم وارگا .تشادنیراگزاس «تیفیرگ »اب هشیمه «تبوس» مناخ

 زایکب وا دوب وا یارب یبسانم یاتمه شدوخ راهظا قبط مه «تیوس» مناخ «دوب

 : دیوگیم «دروآیم دایب بوخ «ناسنا شنبرفآ» ملیف دروم رد ار ناشیاهوگموگپ
 هتبلا .منکن ار راک نپا متشاد میمصت نم و منک یزاب ملیف نیارد نم تساوخیم وا»
 دوب هدش تسرد فلع زا هک نماد كي نم دوب رارق .دوب هناقمحا رایس نم لیلد

 مباهاپم و اهوناز اما دشیمن هدید یزیچ هتبلا .مشاب هتشاد یدناب یاهوم و مشوپب

 نارگید اب و وا اب یئاهدروخرب یگدنز رد و متسه یقثهلک مدآ نم .دنامیم هنهرب
 مدنسییم صخش كي رد ار یوق هیحور یلو منکیمن راختفا نياهب هتبلا .ماهتشاد
 مه واو درک داهنشیپ یرامهب ار شقن نیا «تیفیرگ» دعب .دشاب هابتشارد رگا یتح

 شقننیا وا نیاربانب .دوب هدرکت داهنشيپ واهب وا هکنآ یارب دیاش درک در ارنآ

 .داد تشادن یدایز راک و دوب هدمآ ویدوتساهب هزات هک شرامیم هب ار

 «یرام» مه هک تخاس «ید یاهنش» مانهب یملیف «تیشرگ» دعب یمک

 نبا اهامش زا كيچيه تفگ «تیفیرگ» اما میدوب دنمهقالع نآرد یزابهب نم مه و

 ناتساد رد هک !ریز درادن ناکما نبا هک میدرکض ارتعا ام .تشاد دیهاوخن ارشقن
 تساهدش شخب نش یور شدنلب یثالط یاهوم هکیلاحرد نز نامرهق هک هدش رکذ

 تروصرهب اما میراد ام و درادن یئالط دنلب یاهوم «شرامیم» متفگ .دریمیم

 .«دیس رف ام هب شقننآ

 از «تیفیرگ» راک شور «تیوس» مناخ .هاگییو هاگ تافالتخا مغریلع

 تکر ش كي ندنادرگ یارب تایصوصخ نیا اما «دوب دبتسم یلیخ یهاگ و ا» .دوتسیم

 «دنربب شیپ ار ناشفرح دیهدب هزاجا هشيپرنه هب دیناوتیمن .تسا مزال کر زب

 رتشیب شراک رد وا .دوب بلاج رایسب «ثیفیرگ» اب ندرکر اک تاقوا بلغا

 نتخاس ماگنه یتحو تشادن وبرانس تقوچیه «ثیفیرگ» .دوب یکتم شاهزیرغ هب
 ..درکیم هعجارم دوب هتشون شدوخ یارب هک یئاهتشاددای هب اهنت شایسامح راثآ

 ناشیا رب هنحصره رد اهنتو تفگیمن هشيپرنههب ار ملیف ناتساد مامت تقوچیه وا
 هک «تیفیرگ» و دشیم نیرمت اههنحص هتبلا .دنکب دهاوخیم هچ هک دادیم حرش

 اب «تیفیرگ» .دوب ریگتخس رایس نیرمت رد تشاد هبرجت رتائت روتکآ ناونع هب

 «لاتلاو یرنه»و نم راک زا تقوره ً"الثم .درکیم تبحص یصاخ وحنهب هشیپرنه ره
 یرگبد زیچ ««دوب هنارت كي لثم» تفگیم یرادربملیف ندشمامت زا دعب دوب یضار

 وا هک دوب یدیجمت نیرتگرزب نیا .ميديمهفيم ار شروظنم ام یلو تفگیمن
 .«دنکب تسناوتیم

 هتشاد شتسود همه دشیم ببس یراتفر نینچ نيا» :دیوگیم «تیوس» مناخ

 «میبنک ترب هوک زا ار نامدوخ تفگیم ام هب رگا یتح .میتشاد شتسود همه ام .دنشاب

 میتسا وخیم .تسا تسرد یراک هچ دنادیم وا میدرکیم ساسحا .میدرکيم ار راک نیا

 زا یراک ره مینشاد لیم .میدوب هتسبلد تخس نامراکهب و ميزاسب یبوخ یاهملیف
 هناچ دادرارق رس تقوچبه ام .مینکب وا ندرکل احشوخ یارب دیایمرب نامتسد
 «ثیفیرگ» و راک .وا لوق ظقف دوبن نامتسد رد یدادرارق "الوصا - میدزيمن

 یارب هن .نامیعامتجا یگدنز مه و نامیاهفرح یگدنز مه - دوب ام یگدنز مامت

۰۳ 



 .«مینکر اک میتساوخیم هکنیا یارب هکلب یدوب روبجم هکنبا
 تشاد هدیقع «دنک یرادربملیف. یعیبط یاهلحم رد تشاد تسود تیفیرگ

 هورگ "الومعم .دهدیم یرتشیب هنابارگ تیعقاو تیفیک لیف هب یعیبط طاق
 «لیوتیوک» و «اینونل» ««یلتروف» هب تفریم «یسرجوین» هب یر

 یاههوک رد.یلآهدیا هطقن «تیفبرگ» ۱۹۰۹ رد . «تکیتکناک» هب مه یهاگ و

 زا شیپ یاههناخ هاربآ كلي .جاوم یاههیت اب «لیوكيدوك » .درک ادیپ «جنروا»

 هورگ هک تحار هناخنامهیم كي و دوب ژد كي هیبش هک یگنس هناخكب و گنج
 .تشاد هلصاف كرویوین ۲ هار زورمین دونح .دندرکیم كماقا نآ رد یرادربملیف

 رفس «لبوكيدوك »هب رابتفه شهورگ و «تیفیرگ» ۱۹۱۱ ات ۱۹۰۹ یاهلاس یط
 .«یمیدقیک اتنک رد» هلمج زا «فارگ ویب» نارود یاهملیف نیرتهب زا اتدنچ «دندرک

 دورو . دنتخاس ؟1طع ۲1عوعتهص ظع7عو0لعف" . «اهدنرم» ۷۷۹

 دنیآشوخ رایسب رهش نیا یلاها یارب «لیوكيدوك» هب شناهارمه و «ثیفبرگ»
 یهایس ناونعهب ًاصوصخم راک یارب یرتشیب یاهتصرف اهنآیارب هکنپالیلدب «دوب
 اهتسوپخرس شقن یارب اهنآ زا ربلغا «تیفیرگ» .دمآایم مهارف ملیف رد رکشل

 .دزاسب ناتسوپخرس هرابرد تساوخیم هک یئاهملیف زا یدادعت و درکیم هدافتسا

 .درک یرادربملیف هطقن نیارد

 «ثیفبرگ» یاهملیفرد رکشل یهایس ناونعهب داپز یلیخ هک یناسکهلمج زا
 «ثیفبرگ» هک دوب, یاهناخنامهیم بحاص سپ « رومدرپ رتسل » دنتشاد تک رش
 دایهب یدرم تروصهب ار ثیفبرگ ««رومدرپ» .دندرکیم تماقا نآ رد شناهارمه و

 اما «.دوب بوخ دندرکیم راک وا اب هک یا مامت اب شراتفر» : هک درو ایم

 «رزتیب» نویدم ار شتیقفوم زا یمین زا رتشیب د یلیخ «ثیفیرگ » :هک ت

 رکف «ثیفیرگ» :تفگیم وا 2 رد .دوب

 :تفگیم «ثیفیرگ» و ؟دشاب رتهب یروایب نیئاپ فرظنبا ار نیبرود رگا ینکیمن
 «رزتیب» .«دوب هدافلاقوف رگیدکب اب ودنآ یراکمه « تسوت اب قح «یلیب» هرآ

 «لیوكيدوك» هب هورگ رفس نیرخآرد و دوب هدرک ادیپ «رومدرپ» هب یدایز هقالع

 .دورب اینرفیل اک هب اهنآ هارمه «رتسل» دهد هزاجا درک داهنشيپ شردپهب

 «رتسل» ردپ اما .دزومایب یرادربملیف «رومدرپ» هب تساوخیم «رزتیب»

 یتقو دوشب تاشزپنادند شرسپ تساوخیم ت دوب هدینک وا یارب یرگید یاههققت
 تسا كشزپنادند هتسشنزاب رسفا و دراد لاس ۷٩ رشاحلاح رد هک «رومدرپ» زا
 مدوب لیام یلیخ هتبلا» :دهدیم باوج تسا فساتم شردب ميمصت را ان سک

 یرادربملیف راک هب ار شترا اما .میدوب دنزرفو ردپ لثم ام مورب «رزتیب» ها رمه

 : .«مدادیم حیجرت

 هتک دوم هتفاب تسد یصخت» كنسو" تراهع نانجناهب هر تکید «تشر)

 شدورو نامز زا .دننشاد تباقر مه اب «فارگویب» یاهملیف یارب ناگ دننک عیزون

 یرنهلکش كي نداد یارب ار تسخن یاهماگ «ثیفیرگ» ۱۵۹۰۸مرد «فارگویب» هب

 هاگ هدافتسا اب و دنیرفایب سناپسوس هنوگچ هک دوب هتفرگداب وا . تشادرب ملیف هب
 یاهتسد زا تشرد یامن دننام «دهد ی ار هثداح تشرد یامن زا هاگیبو

 هچن ابط یامن و (۱۹۱۱) «لیدنول روتارپوا» رد «تیوسشنالب» هدش هدرشف مهب
 (1ظ6 ۳2۶21 ظ10۲) ه«رابگ رم تعاس» رد

 نیلوا» وا ترک یدافتسا «انامورف) لف رد ۱۹۱۰ رد ناز را وا
 ارنآ رابنیلوا و درک هدافتسا 0۱101086-05۶ بوانتم دنویپ زا هک دوب یسک

 یاهقلحود ملیف كي (۱۹۱۱) «ندرآكونیا» ملیف اب دربراک هب «رابگرم تعاس» رد

 زین یزادرپرون درومرد .دوب هدیسر لامک دحهب كينكت نیا «لبدنول روتارپوا» و
 زا وا :دوب هدادن ماجنا یرگید نادرگراک چیه نامزنآ ات هک درک یراک وا

 اب و .درکپم هدافتسا صاخ یاهتیفیک و تالاح داجیا یارب یرتائت یزادربرون

 « دنمک رد ناویح» یاهمایف رد یتسدخرچ اب لبر یور نیبرود ندادرارق

 عادبآ ار 1226011708 یامن (۱۹۱۲ رد ودره) «ماعلتق» و (1ظع0و1 ها ظ»)

 تروصرهب یزادربملیف هک-هرکیم هدافتسا یتقو اهن تادیهمت نیازا وا اهآ)

 (.تفرگیمن كرحتم یامن ننفت یارب تقوچیه «ثیفبرگ» « دوب نکممریغ رگپد
 «دربیم یپ رتشیب دیدج زیگناتفگش هلیسونیا هوقلاب تاناکماهب «ثیفبرگ» ردقره
 ۱۹۱۳ لاس رد .دشیم رتشیب رتینالوط و رتهب یاهملیف نتخاس یارب شقایتشا
 ار «چیردلآ یلیبساموت» رثا «ایلوتب تیدوج» همانشیامن تفرگ میمصت «ثیفیرگ»

 هتفگ .دروآرد ملیف تروصب دوب هدرک هعلاطم «لینوایسنان» هورگ هارمه ینامز هک

 اجک» ملیف نتخاس زا ندش رادربخ لقاال ای ندید زاسپ «ثیفیرگ» هک دوشیم
 «ایلوتب تیدوج» نتخاس رکفهب - یاهقلح تشه یئایلاتیا ملیف كي - «؟یوریم
 هک یغلبم .تساوخ رالد ۱۸۰۰۰ فارگویب یناپمک زا ملیف نیا نتخاس یارب وا .داتفا

 مقر كي (رالد ۱۰۰۰) نامزنآ یاهقلح كي یاهملیف طسوتم هجدوب هب هجوت اب
 .دزاسآ هقاحراهچ رد ار لیف نیا تشاد لایخ «تیفرگ» هتبلا .دومنیم یموست

 تروصرهرد و دوب فلاخم ینالوط یاهملیف عون نیا اب ویدوتسا هک اجنآ زا اما

 نیارد «ثیفیرگ» (هقلح كي رابره) درکیم شخپ شیامن یارب هقلح دنچ رد اهنآ

 رود رایسب یامن تیمهاهب و" .
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 هدفه «تیوس شنالب» هب ار «تیدوج» شقن وا . درک توکس صوصخ
 .درک راذگاو «لاتلاو یرنه» هپ ار «سنرفولوه»

 «لیف كي «تیدوج» هک دنتسنادیم همه «شنالب تیوس» هتفگ هب انب

 ماگ نیتسخن نیا هک ميتسناديم ميتخاسيم ار تیدوج یتقو» .دوب دهاوخن

 3 ارد ام .دشاب بوخ نامراک هک میدوب دنمقالع همه نیاربانب تسا شیپهب

 رد نآ هجدوب و دوب یگرزب حرط هک اربز میدوب هشيمه زا رتشوک تخس
 1 تقیقحرد و «.دوب دابز هزادنایب ميتخاسيم البق هک یئاهملیف هجدوب اب

 لیم ۱۲ رهش نتخاس .تشادرپ جرخ رالد +۰۰۰ «ایلوتب تیدوج» .دوب

 «تیفبرگ» هک درک روصت ناوتیم .دیشکلوط هتفه راهچ نآ یاهراوید و

 اهنآ اما .درک هضرع تکرش ناربدم هب ار شایاهقلحراهچ راکهاش یرورغ
 ۲ یوهب «رتینالوط یاهملیف نتخاس رد ندشمدقشیپ رطاخب وا زا دیجمت
 رگبد یاهنادرگ راک رب اهنتو دنک ینادرگ راک ملیف تسناوت دهاوخن رگید

 .تشاد دهاوخ 1 راهچو دنیشنب مامت تعاس كي تسا نکمم یسک هچ دنتفگیم

 !؟دنک اشامن

 شخپ اهنتهن دنراد دصق هک نداد عالطا یوهب هکنیا همه زا رتدبو

 >» ملیف هکلب دنزادنایب قیوعتهب ار« ایلوتب
 !ر .درک دنهاوخن شخپ یتدم ات «تسا شیاهملیف نیرتهب زا یکی دوب دقتعم

 ۷را» و «والک» یراکمه اب دراد لایخ درک مالعا «فارگویب» هک دمآ یتقو

 9 «ثیفیرگ» هب و دزاسب یاهقلح جنپ یاهملیف یرتائت هدننکهیهت ود

 1 رک ترقی را ی رک

 هب «فارگویب» ناریدم و «ثیفیرگ» نیب تافالتخا ربخ یتقو
 ۱ دیوبد» .درک تفابرد راک یارب داهنشيپ دنچ «تیفیرگ » «دیسر نارگیذ

 8 ۰امننبپ «تیفیرگ» هب درک سیمأت ار «تنومازاپ» یناپنک اهمب هک
 ۴۳ ب «تیفیرک» اما .دنک راک وا یارب رالد ۵۰۰۰۰ یلاس هدننکهریخ مقر

 ٩ دبدج یناپمک كي سیئر «نکیتآ یراه» داهنشیپ ضوع رد و درک در

 جویم» قبرط زا ار شیاهملیف هکار(سنیالبر - كيتسژام اهدعب) «كيتسژام»
 زا یتمسف هفاضاب رالد ۳۰۰ یاهتفه دزمتسد . لب اقمرد راک یارب «درک یم شخپ

 ۲ لوبق .درکیم ینادرگ راک شدوخ هک یئاهملیف دمارد زا یدصر» و تکرش

 ؟درک در رالد ۱۱۰۰۰ یلاس رطاخب ار رالد ۰۰۰۰۰ یلاس «ثیفیرگ» ارچ ب

 ۱ یثالوط یاهملیف تسناوتیم «ثیفیرگ» .«كيتسژام» رد هکنآ یارب

 ارفاو تشاد ماود دایزیاهلاس یراکمهنیا .دزاسب تیدودحم نودب ارشاهقالع
 ؟بصعت»و «تلمكي شیادیپ» :دیدرگ امنیس خبرات یاهملیف نیرتهب زا ملیفود

 ٩۲ یور» . دوب «یور» شردارب «كيتسژام» رد «نکینآ» كيرش

 ذز «نیسناکسبو» تلابا رد «انکوئاو» رد و دراد لاس ٩۲ رضاح لاحرد

 .تسا تماص یامنیس هرابرد شبانک نیمود پاچ راکرد دنکیم
 ئانشآ و دوب یاهداعلاقوف درم ثیشرگ» : هک دروایم دایب نکیتآ

 1۵. دو راس نم زا وا راک عورش نامه زا .دشاب شخبنذل تسناوتیم وا

 رب مجنپ نابایخ رد ار «ثیفیرگ» یهاگو  مدرکیم دراو لیبموتا ندنل زا نم
 لاحرهب اما .مدربیم شدرگهب دیدج هرهچ كي فثک ًانایحا و كيفارت ندید
 ._ .«درکیم راک زورو بشو دوب یراکر پ درم وا .دوبن ینارذگ تقو لها دایز

 رک رس» .درکیم لیطعت حیررفت یارب ار راک یهاگ «ثیفیرگ» همهنیا اب

 هد لباقمرد هک یئاههفاک هب ندیصقر یارب ام دوب ندیصقر شاهقالع دروم

 10 راپآ تب مردارب و نم تفرک قنور نامراک هک اهدعب .میتفریم دیصقر دشيم

 > نامنامتراپآ هب ار «تیشرگ» یهاگ نم .میدیرخ یگیرتکلا یونایب كي و

 ب 3 اب «یور» هک یرابنیرخآ ؛«میصق رب هک مدروآیم رتخد دنچو مدرکیم

 هود ار «تلم كي شیادیپ» ملیف دنتشاد دصق هک دوب ۱۹۲۷ لاسرد درک تاقالم

 . دنزاسب

 »هک زین ار «شوبردلا هرد کن

 2 ؟ ارت ار «فارگ ویب» ۱۹۱۳ لاس رد هک هوبن یسک اهنت «تیفیرگ»

 "یفبرگ »نتفر اب و دوب دوخ یاهنیسینکتو نارگیزابزا یرایسب مارتحا دروم وا
 لاو یرنه» ««نولید دراودا» .«شیگ یتورود» و «نایلیل» ««نوراهیباب»

 وج» .«درونکیپ كج» ««نکینآدوو شیتاپسا» ««شرامیم» ««پسیرک دلانود»

 .دندرک كرن ار «فارگ ویب» زین «تیوسشنالب» و «نمگیز

 وب دوویلاحهب نتفر یارب هک تخاس كرویوین رد ملیف دنچ «تیفیرگ »

 رتسمرآلپ» همانشیامن ساسارب (۱۹۱6) «رارف» اهلیفنیا .نیلوا .دنک  هارف
 ۴۵66 - «درمو نز گنج» نآ زاسپ .دوب «تیوسشنالب» تکرش اب و

 "1 تقیقح .دش هتخاس لوا شقنرد «شیگنایلیل»اب (۱۹۱ع)
 ذیهجوت شراک دوخ یرنه یاههبنجهب هایز «ثیفیرگ» ملیفنیا درومرد هک

 3 ۳ تسناوت هک دوب نیا شایشوخلد اهنت و تشاد جایتحا شلوپهب وا
  لوق ودره هک دشکب نوریب «فارگ ویب» زا ار «رزتیب یلیب» و تسپرانس

 .دنورب اینرفیلاک هب وا اب

۵] 68 
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 شیگدنزرخآ یاهلاسرد «ثیفیرگ راو دی وید») «لاتلاو یرنه» و «تبوسشنالب» تک ر ش اب «ایلوتبو تبد )»)



27۳۳۳ 

 یانتتساب شهورک هارمه تیشرگ» :هک دیوگیم «تبوس» مناخ اما .دناسر مامتاهب

 ملیف ام و مدناسر اهنآهب ار مدوخ تصرف نیلوا رد نم و تفر اینرفیلاک هب نم

 مناخ . «میدناسر مامنا هب اجنآ رد میدوب هدرک عورش كرویوبن رد هک ار «رارف»

 تسنادیمن سکچیه هک د وبصخشمانو كچوک ردقنآدوبلاه» :هکدراد دایب «تبوس»

 ناونعهب زونه «ثیفبرگ» نامز نیارد و «.نآزا نوریب اب میتسه نآ لخاد ام هک

 هدرکن تباث ار عوضوم نیا زونه وا هک تسنبا تقیقح .دوب هدشن هتخانش هغبان تاپ

 ار «وجماقنا نادجو» و «هداوناخ مرگ نوناک» «تیفبرگ» « رارف» زادعب «دوب

 .تخاس ۱۹۱2 رد

 ندرک ادیپ «زدوو كانارف» مادختسا یارب «تیفبرگ» هدمع لیالد زا یکب

 ةداوناخ وضع» همانشیامن «تاناکما زا یکی .دوب ندرک ملیف یارب دیدج تاعوضوم

 ًافیقد ناتساد نیا .دوب ؛یلخاذز یاهتنج و هداوناخود هرابرد «نوصت او

 یتس زی دوب» شوت رد هاگهادوخ ات اب هناهاگآ «تیفرگ» هک دور

 ششوک «ثیفیرگ» زین «فارگ ویپ» رد .اهیبونج رظن هطقن زا عیاقو یسررب یارب

 شیاهملیف رد ت ار تیفبرگ كراو بوکیج یاهناتساد - ار لئاسم نیا تشاد

 .دزاس و

 نز شقن یارب ار«تیوسشنالب» ««ثیفبرگ»

 لباقم رد دوب هدش داهنشیپ «تبوس مناخهب نامز نیمه رد اما .دوب هتفرگ رظنرد

 . ب . لیسیس» یارپ تفرگیم «ثیفب رکا» را هک هچننآ هرات یخ درد

 میتفرگیم «ثیفیرگ» زا ام هک یدزمنسد» :دیوگیم «تیوس» مناخ .دنک راک «لیمود

 .میدرکیم راک شیارب میتشاد واهب هک یاهقالع رطاخب رتشیب ام و دوب مک یایخ

 ناشیاهملیف یراجت تیقفوم هک دنتفگیم یاهراتس لابند «نیودلگ- یکسال -لیمود»

 هک یدزمتسد هکنآ اب و .دندوب هدرک باخنتا ارم راک نیا یارب و دنک نیمضت ار

 متساوخیمن متفرگیم «ثیفرگ» زا هع دوب یلوپ ربا ربهس دندوب هدرک داهنشیپ

 یداهنشیپ نینچكي هک متفکو متفر وا شیپ نیاربانب .منک كلرت ار وا مدوخ هداراهب

 دیدج ملیف كری «یورب یناوتیمن وت» تفگ دهاوخ مدرکیم رکف :تسا هدش نم هب

 راکچ لقتسم روطب ینیبب هک تسا هدیسر شتقو ورب تفگ وا اما .مياهدرک عورش

 .مورب منوبن لیام مه ًاعفاوو متشادن ار باوج نیا راظتنا چیه «ینکب یناوتیم

 روصت چیه رگید فرطزا عتشاد هرهلد زیه لاحرد و دوب زیگناناجیه میارب راک نبا

 .«دوشب یئانثتسا ملیف تب «تلمكي شیادیپ» مدرکیمن

 نایلپل»هب دوب هتفرگ رظنرد «تبوسشنالب» یارب هک ار یشقن «ثیفبرگ»

 ار «شیگ» تیعقوم .رگپد مایفرح زاشیب دباش ملبق نیاو درتک راذگ او شک

 .تسا هتفگ لصفم روطب مليفنیا نتخاس هرابرد وا .درک تیبثت هراتس كي ناونعهب

 تفت 9 اقا هک تماد راهظا كرویوین رد هبحاصم كي رد «نشیک نابلیل»

 ناتساد «ناتساد نیا هک اریز دراذگ هبام شحور و بلق زا ملیف نیا نتخاس رد

 عباقو همه دینش شردپزا وا هک تسا یزیچ نیا تسا یبونج تالابا هیداحتا یقبقح

 ار ملیف نوسکید یاقآ یتقو .تسین لیخت هدیئاز زیچ چیهو تسا دنتسم و یقیقح

 «ثیفبرگ» «دیراذگب نآرب یرگید ناونع دیاب تسین نم ناتساد هک نیا تفگ دید

 داد باوج «نوسکبد» و ؟میمانب «تلم كي شیادیپ» ار ملیف یهدیم هزاجا دیسرپ

 «نوسلبو» تقفو یروهمج سیئرهب ار ملیف «تیفیرگ» .تسا یرتهب ناونع نیا هک

 تسنیا لثم «تسا یقیقح زیبچهمه تفگ و او داد ناشن درکیم سردت خیرات ینامز هک

 ۱ . «دیشاب هتشون خیرات هقعاص اب هک

 «تلمكي شیادیپ»"یارب «ثیفبرگ» هک دوب هدش هراشا ملیف یاهرتسوپ رد

 نینچمه .درک یرادربملیف تیپ بسا ۲۷+ +۰ ۳ زابرس ۱۸۰۰ ۰+ ای هنحص + زا ات

 ناعزمع یاب یوم هعطق ۵+« را سیب زا يا تب

 ناتساو 9 سا سم «شیکنالبل» دنا لی یا

 .تسا رتزیگناناجیه دناهتشون تاعوبطم هچنآ زا «تلمی شیادیپ» نتخاس یقیفح

 تشادربا ملیف رابكاب اهنت هنحص ره زا و تخاس هتفه هرم از تلمكي شیادیپ وا»

 هنو تخاس رکشلیهایس ۳۸+ اب طقف ار ملیف وا «شرامیم» کر م هنحص یانثتساب

 خوبن زا یاهاشف نیاو «رفن۱۸۰۰۰ اب دندرکیم اعدا یتاغیلبت یاهیهگآ هکر وطنآ

 شردب دوخ ثاریم زا هک تسا گرزپ درم كي راک «تلمكي شیادیپ» .تسا وا

 .«تسا هتخاس کر زب یرثا

 زاشیب «درذگیم نآ شیامن نیلوا زا هک یلاس ٩۰ یط «تلمكي شیادیپ»

 هک یربوصت رطاخبو شیاتس شاینف تاعادپا رطاخب امنیس خیران رد یرگید ملیفرح

 «تلمكي شیادیپ» ناوارف لیالدهب .دش موکحم «تسا هدرک میسر ناتسوپهایس زا

 ینالوط ملیف نیلوا ؛دوب اثگهار كب اهرظن یرایسب زا و تسا..یاهدننک هریخ ملیف

 «دش هدراذگ شیرامنهب دنمورپآ رثانت كي رد هک یملیف نیمود و «دوب اکپرمآ رد

 نامزنآ ات هک یملیف نبرنحرخرپ «دوب رالد ود نآ طیلب یاهب هک یملیف نیلوا

 0۰۰۰۰ و تخادرپ «نکیتآ» ار نر رالد ۱۱۶+++) دش هتخاس

 یملیف نیلوا هرخالاب و (دیدرگ نیمأت یصوصخ ناراذگهیامرس طسوت رگید رالد

 «نامنوتسایزل ا»ناتساد لوا
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 تا عن ا  رک م د دو دیا یی رم

 بیا... یا تی یا یی. یا. یا ی بل



 ور+۰۰ر» + +هبكيدرن لیف شو رف) تشاد دماآرد شنتخاس هنیزه رباربنیدنچ هک دوب

 .(تسا هدش دروآرب رالد

 دش غیلبت نآ هرابرد روشک حطسرد هکدوب یملیف نیلوا «تلمكي شیادیپ» "
 یزیچ ناونعهب هک یملیف نیلوا «دنداد رارق داقتناو ثحب دروم ارنآ تاعوبطم و

 یقیسوم ملیف هارمه هک تسنادیم ثیفبرگ) دش یزبرحرط تماص ملیف كب زاشیب
 نامزمه هک یملیف نیلوا .(درک نبودن یقیسوم هب هجوت اب ار ملیف و تشاد دهاوخ
 دوب هدش هتشون ملیف یارب ًاصاصتخا هک ار یئیقیسوم رتسکرا كي نآشیامن اب
 ؛دش هتشون نآ ,یارب صوصخم یقیسوم هک دوبن یملیف نیلوا هتبلا) تخاونیم
 زا شیب «تلمكي شیادیپ» و .(دسریم «زباگود كود لتق» ملیفهب راختفا نیا
 یرضه یزوریپ كي همه زا رتمهمو دوب زیگنارب ثحبو لاجنج یرگید ملیفره
 تیلاعف ثب حطسب هنایماع یمرگرس كي دحزا ار امنیس ملیف نيا .دییآیم باسحهب
 ۱ .دناسر یرنه

 ملیف نیا رد هچ «دش هدیرفآ دیدج رنه كب «تلمكي شیادیپ» هارمه
 ؛دوب هقلح ۱۲ «تلمكي شیادیپ» درب راکهب اجکی ار شاعادبا همه «ثیفبرگ»

 هفلح راهچ و «ایلوتب تیدوج» یئاکیرمآ ملیف نیرتینالوط ربارب هس رگید ترابعب

 یملیف نیرتینالوط بیترتنیدب .(۱۹۱۳) «ابریباک» یئایلاتیا ملیف زا رتینالوط
 رثاكي ملیف لوطرظنزا هچو عوضوم رظن زا هچو دش هتخاس خیرات نآ ات هک دوب
 نادرگ راک ششوک و ناتساد نطب رد یخیرات عیاقو قیفلت رطاخب زین و .دوب یسامح
 « تسنادیم یزاسون نارود رد بونج یقیقح هرهچ زا هک یریوصت هئارا یارب
 .دیآیم باسحهب دنتسم ملیف هنیمز رد ششوک نیلوا

 تیعمج یلم نمجنا» كرویوین رد ملیف شیامن نیتسخن زا شیپ ینح
 زا سپ .دنک یریگولج هدرپ یورب نآ ندمآ زا دیشوک اکیرمآ «تسوپ نیگنر
 درک تقفاوم «ثیفبرگ» «تسوپهایس فلتخم یاههورگ فرطزا دایز تاضارنعا
 تقوچیه اههنحص نيا) دروایب نوریب.ملیف زا ار هدننز یلیخ یاههنحص زا یضعب

 هک «نوتناتسا» هب «نلکنیل» همانهب طوبرم هنحص هلمج زا (دشن ادیپ هرابود

 دوب دقتعم وا هکنیا و دزاسیم راکشا هایس داژنهب تسن ار وا یقیقح تاساسحا

 بسانم هک

 كيهبتسوپهايس درم دنچ نآ رد هک یاهنحص نینچمه *
 یئاج - اقپرفآهب هرابود دیابو دنتسه یرتتسپ داژن زا ناتسوپهایس»
 «. .دنوش هداتسرف تساهنآ
 راکنیا «ثیفیرگ» راظتنا و روصت فالخرب اما .دننکیم هلمح تسوپدیفس رتخد

 هدراذگ شامن هب نارد ملیف هک یرتنائ یولج ۱۹۱۵ رد «نوتسوب» رد .تشادن

 دش روبجم یروهمج سّیئر یتاعوبطم یشنم .دش هدرا کا رادساپ ۰+6 دوب هدش

 یروهمجسیئر هک دنک اعدا و دنکیهاوخرذع دیفس خاکر د ملیفنبا شیامن رطاخب
 تارهاظت اب اههاگشناد رد :ملیف نیا شیامن مه زونه وتسا هدوب عالطایب هیضق زا

 .ددرگیم وغل شیامن همانرب زین بلغاو دوشیم وربور

 ناتسوپهایس زا «ثیفیرگ» تشادربو ملیفهیلع ضارتعا جوم یتقو ًارهاظ
 رگید الاح « دشبوخ یلیخ» : تفگ یم «شیگ نایلیل»هب «ثیفبرگ» ۰ تفرگیمالاب

 یخوش هتفگ نیا دیاش .«درک رود شیامن نلاسزا ار مدرم ناوتیمن مه قامچ اب
 دوب هایز نانچ ملیف دمارد .تسا یتقیقح هدننکنایب لاحرهب یلو دشاب یاهدننز

 یرادربملیف عورشزاسپ .دوب هتفر رد ناشتسدزا باح «نکیتآ» نارداربا هک

 یارب ار (نشیروپروک گنیسویدرپ كوپبا) «ثیفیرگ» و «نکیتآیراه» ملیف نیا
 .«نکینآیراه» ۱۹۱۵ هیئوژ رد .دندرک سیسآتا :ملتف*نبا:ول اهز مضر هک

 ار ناشیاهتک رش هک تخاس دعاقتم ار «تنسكم» و «سنپیاس اموت » و «ثیفیررگ »

 قباطم .دمآ دوجو هب (نشبروپروک ملیفلگنیارت) بیترتنیدب و دننک ماغدا مهرد
 دند رک یم هرادا ار ناشدوخهب صوصخم ویدوتسا نانادرگ راک زا كيره حرط نیا

 شخپو تاغیلبت راک «نکیتآا» و دنتشاد تراظن ناشثسدریز نانادرگراک راک رب و

 :زا دندوب ترابع «ثیفیرگ» تسدریز نانادرگراک هورگ .تشاد هدهعهب ار اهملیف

 رتسچ» ««نولپد دراودا» ««ناباک یتسیرک مایلبو» ««لواپ لب» ««نوسرما ناج»

 مان .«ناود نلا» و «ماهارگنیا دیول» ««نیلکنارف رتسچ» و «یندیس» ««یثیاو

 تقیقحرد اما «دشیم رکذ «رظنریز» ترابع اب اهنآ یاهملیف همه یور «تیفبرگ»
 الول» اب هبحاصم كي رد یتح و تشادن ناشیاهملیف اي اهنآ راکهب یراک «ثیفیرگ»

 ملیف نتخاس مرگرس «ثیفبرگ» .درک راکنا اهنآ اب ار یطابترا هنوگره «زنوسراپ
 هدننک وگ زاب «هدش هتفااب مههب ناتساد راهچرد تسیابیم هک دوب :( بصعت ») ماتهب شیردعب

 یاهنامز رد ملیف ناتساد راهچ .دشاب فلتخم راصعا رد اهناسنا یگدیدمتسو جنر

 نامز رد «لیحنا یاهناتساد ای نامزمه ؛رضاح رصع رد :داتفایم قافتا فلتخم

 یملیف ساسا رب ار رضاح رصع ناتساد .هسنارف رد مهدزناش نرق رد و لباب نیطالس

 میظنت «دوب هتخاس «تلمكي شیادیپ» زاسپ هلصافالب هک «نوناقو ردام» ناونع اب

 هکیماگنه..تسا نارگ راک هب تبسن هناخراک كي بحاص متسوملظ هدنهدناشن هک درک

 دقاف ناتساد هک در۶ ساسحا «ثیفبررگ » «دوب هدش مامت ًابیرقت «نوناقو ردام»

 میمصتو تسا هنافصنمان راتفر هنوگنیاهب تبسن وا مشخ نازیم نایب یارب یفاک تردق

۸ 

 ,مهو هتشاد دوجو رشپ یگدنز یاهنارود مامت رد «بصعت» هک دهد ناشن تفرگ

 -ناتساد وآ هک دوب بیتارت یدب .تسا هدیدرک یم رحنه ملاظ ندشنوکنارس هب

 .دوزفا ملیفهب ار «یطسو نورف هسنارف»و «هیدوهی» ««لیاب»هب طوبرم

 ,5 عورش و دش دهاوخ یمیظع هداعلاقوف ملیف هک تسنادیم «ثیفیرگ»
 ررشیم هدربمان ملیف یاههتشون رد اهنآ رفنو» زا هک هشیپرنه اهدص مادختساهب

 روش داد روتسد اهنیسینکت هب سپس .دندادیم لیکشت ار ملیف رکشلیهایس هیقب و
 17 یاهرالات .دنار هبارا نآ یالاب رب ناوتب هک دنزاسب گرزب نانچنآ ار لپاب

 راگچروم نوچمه ناسنا دارفا یرانگیم هنحص رد هک شاپ گرزب نانچ تسیابیم
 ۵ هتخاس هسنارف و هیدوهب یارب رگید گرزب یاهروکد .دنیآ رظنب زیرو درخ
 زک ار لباب رهش یاسآلوغ روکد هکیناسک و دیشک لوط لاسود ملیف نیا نتخاس
 تشاد دهاوخ یاهقباسیب تظع ملیفنیا هک دنتسنادیم «دندیدیم «راولوپ تسناس»

 همجوهب ناسنا رد ار رکف نیا «ملیف نپا نتخاس ماگنه «ثیفیرگ» یاشامت

 ,تشاد هجوت تایئزج مامتهب وا .تساهدش یبلطیگرزب نونج راتفرگ وا هک دروًآیم
 تیفیرگ» .درکیم دیدزاب ار اهرکشل یهایس یعونصم یاههژم و اهسابل یتح
 ءاهاضافتو دشاب هتشاد یرترب «تلمكي شیادیپ»رب رظنرهزا «بصعن» هک دوب ممصم

 وبحم مناخ هدازهاش یارب وا : هلمجزا «دوب نارگ رایسپ و لادنعا زا جراخ وا

 ازاتلاب ینامهیم هنحص «تساوخ رالد ۷۰۰۰ تمیقهب هدش یزودرهاوج سابل كي
 یادیپ» تاغیلبتو نتخاس هنیزه مامت رباریودزاشیب «تشادرب جرخ رالد ۰
 ۳۳ رد رالد 2۸۰۰۰ هتفه راهچ فرظ وا نیتچمه . ۰۰. ۰ «تلم كي
 اف نيا یارب هک یئاهلوپ «ثیفبرگ» هکنآزاسو دوب هدش هدزتشحو نکیتآ

 یراددوخ رتشیب لوپ تخادرپ زا وا «درک مامت .دوب هدش هتفرگ ,رظنرد
 ۱ دوس هک یتقو ۰« تلمكي شیادیپ» دوس زا تشادرب هب درک .عورش «ثیفیرگ» و

 ارب رالد نویلیمود دودح هک دش هجوتم «ثیفیرگ » هدش مامن «تلمكي شیادیپ»

 . تسا هدرک جرخ« بصعت»

 ۶ امنیس رد نا تیمها هرابرد و تسا راکهاش كي رظنره زا «بصعن»

 .تسین یئوگ هدایز ءزیچ
 ۲ لباق نازیمهب.ار ملیف تعاس تشه «تیفبرگ» یتقو لاحنیا اب

 قم رد ملیف نیا هک تسنادیم («نکیتآیور» هتفگهب) درک هاتوکبش كي رد
 ۳۲۰ نیازا رتدب یلیخ تیعقاو .تشاد دهاوخن یتیقفوم «تلمكي شیادیپ» اب
 ین ندبد یارب تیعمج لیس لوا یاهبش رد .دوب یلام هعجاف كي «بصعن» .دوب

 ۱۳ اما .دبدرگیراج امنیس نلاس یوسهب «تلمكي شیادیپ» هدنزاس زا یرگپد

 ؟زابود ندید یارب نارگاشامت نبا دنتفریم «تلمكي شیادیپ» یاشامتهب هک یناسک

 ۰ «نکیتآیور» .دنداد حرش ناشناتسود یارب مه ار شلیلد و دندماین ملیف

 1 .درک نامدوبان "المع «بصع»

 طنویپ كينکتهب زونه هک نارگاشامت «دوب رتولج نامز زا یلیخ «بصعت»
 ه زا ار ناتساد راهچ زا كيره باسح دنتسنادیمن «دندوب هدرکن "تداع بوانتم

 12 ملیف ام زورما یتقو . دندرکیم كرت هتفشآ و جیگ ار امنیس نلاس و دننک اوس
 تسرد شاب هدش لابقتسا نآزا دب نینچ نیا هک درک لوبق ناوتیم تمحزب مینیبیم

 طوبرم یاهناتساد اب هسیاقمرد هسنارفو لیجنا نامز هب طوبرم یاهناتساد هک تسا

 اننک هریخ یملیف مه زونه بصعت اما « تسا فیعض ًاتبسن رضاح نامز و لباپ هب
 تسامتیر تیاعر و یرادربملیف كينکت نیودنرد زیگناباجعا یتراهم هدنهدناش و
 ۳ .د ان هیسور رد «بصعت» شیامن هدندونس هغبان كي راک اونعهب ارنآ اهسور
 لارفریثأت تحت رابسب ار«نیاتشزبآ» ملیف نیا هک دوشیم هتفگ بلغا . تشاد همادا
 ( فودوپ» ۱۹۲۹ رد .تساراکشا «نیکمتوپ رادهرز» رد هژیوب ریثأت نیاو هداد

 .تسا هتخاس «ثیفیرگ» یوداج ریثأت تحت ارشلوا ملیف هس هک رکف اررتعا

 5 یراک «دروآ دوجوهب یزاسلیف یایند رد یمیظع لوحت «بصعت»
 » كي تروصهب ؛دوب هدش عورش هدنکارپ و فراعتمریغ یاهتیلاعف تروصهب

 « دوب هدش هتسخ (نشروپروک ملیف لگینارت) زا هک «ثیفیرگ» .دمآرد ربتعم

 فلودآ» توعد.«دسرب تکرش ناربدم تسهب «بصت» ملیف دمآرد هکنآ زاشیپ

 ش سکچیه ًارهاظ .تفرپذپ «تفارکترا» اب دادرارق دقع یارب ار «رکویز

 ؟ایفهس یانثتساهب اما .تسنادیمن «ثیفبرگ» تردق لوفا ناشن ار «بصعت» یراجت

 ج یط هک «نافوط میتب یاههچب» و «قرشرد رود یلیخ» ««هتسکش یاههفوکش»

 ۱۳ شایرنه یگدنز جوا هطقن یگلاسع۱ نس رد «ثیفیرگ» «دش هتخاس دعب لاس

 ۱۹۱۷» راهبرد «ثیفیرگ » هک دوب نیا «رکویز» هلماعم طیارش زا یکی

 لاتنامیتناس ناتسادكي مغریلع هک دزاسب ار«ناهجیاهبلق» ملیفو دورب ناتسلگناهب
 ۱34 یناغیلبت ملیف كي اساسا ناملآ یاوق طسوت یوسنارف هدکهد كي لاغشا هرابرد
 .دوب هدیدرگ نیمأت ناتسلگنا گنج ترازو طسوت نآ هنیزه هدع تّسق و

 ؟ثیفیرگ» مهم یاهملیف رانکرد دیابو تسایفیطل ملیف «ناهجیاهبلق»



 نازا هک دشاب نیا تسن هجوت دروم دایز هکنپا تلع اهنت دیاشو .دوش هداد
 : .تسا هدنامن یقاب هخسن دنچ

 تسیابیم دوب هدرک اضما «رکویز» اب هک یدادرارق قباطم «ثیفیرگ» 3

 تراظن هدشيم هتخاس «تفارک ترآ» طسوت هک یئاهلیف ریاسرب و هزاسب لول
 تفارکترآ یارب «ثیفیرگ» هک دوب یملیف نیمود (۱۹۱۸) گرزب قشع 8

 توشیمهتفگ .دشیرادربملیفناتساگنارد هک دوب یرگید یناجت ملیف یکب نیا , 8

 هک -نازب ی اههفنج ره ات یکی« ینع> و اتفرگ >ملتف یا یتصناس> تح «ثیفیرگ» هک

 نیا بلغا وا نارادفرط و دیدرگ «زرنام انایاد یدیل» مانهب تشاد یهاتوک یی

 نبازا تفگیم «ثیفیرگ» اهدعب .دنزاسیم حرطم ملیف فعض هیجوت یارب ار مو

 هظحل نیرتگرزب ارنآ وا هک ردام هکلم اب شتاقالمو زرنام یدیل زجب یزیچ لی
 .درادن دایپ «درو ایه باسحب شایگ دن.

 تسن ار شنادهعت ماجنا راک «ثیفبرگ» تشگرب هدحتم تالاباهب یتقو 3

 كرسپ كي هرابرد ار «داش هرد یارجام» وا ۱۹۱۹ لاس رد .درک عورش «رک و یزج«

 ملیفنیا .تخاس ددرگیمرب رپ تسد اب تیقفوم زاسپ و دوریم رهش هب هک یئاتسور
 یعیبط رظانم یاههنحص هکنیا زجب دوب هیبش یلیخ «فارگ ویب» نارود یاهملیف «

 1 .دوب «ثیفبرگ» دوخ هاگداز «یتناک ماهدلوا» هیبشو ابیز دا

 رد زیبچ نیرتگر زب» مانهب شا ی ملیف نیرخآ «ثیفبررگ» نآ زاسپ

 .تسین تسد رد یاهخسن چیه نازا نونکا هک تخاس ار «یگدنژ

 دوب رارق هک یملیف شش زا ملیفهس طقف زونه هک یتیعضو رد «ثیفیرگ» 1

 كمک اب دراد لایخ هک درک مالعا ناهگان «دوب هتخاسن .دزاسب «رکوبز» یاب
 ملیفشخبیناپمک كي «نیلپاچ یلراچ» و «سشکنبرف سالگ و د» ۰ «دروفکیپ ی

 هدو دش سیسأت ۱۹۲4 هیروف رد یناپمک نیا .دنک سیسأت «رتسیترآ دنیانوپ» ماندپ
 ملیف هس نتخاس یارب یدادرارق «زروتیبیهسکا لانشان تسرف» اب ثیفیرگ دعب زور
 دادرارق لاسکی رد ملیفهد نتخاس یارب نونکا «ثیفبرگ» بیترت نیدب .درک
 راهچ و «لانشان تسرف» یارب ملیف هس ««رکویز» یارب ملیفهس هدوب هدرک ءاضما

 یلو تشاد یدایز نانیمطا شدوخب «ثیفیرگ» .«رتسیترآ دنیانوی» یارب لی
 ملیف ٌكي هتفه هس ره «فارگویب» نارود دننامه دناوتیمن رگیبد هک دوبن هجوتم

 رد وا .دنهاوخب یرتهب یاهملیف هک دوب هتخومآ مدرمهب دوخ وا .دهدب نوریب

 .دیخرچیم دوخ رود یببرفدوخزا یاهریاد
 عورش دوب هدرک دهعت هک ار یئاهملیف نتخاس راک هلجع اب :«ثیفیرگ»

 طوبرم (۱۹۱۹) «دنام هناخرد هک یرتخد» ناونع اب تخاس هک یملیف نیلوا .قرف

 «رتسیمد لوراک» هب ار لوا نز شقن وا ملیف نیارد .دوب ترا لس یاهلاس هب

 فیطل یرادربملیف رطاخب مليفنیا .داد .دوب «بصعت» ملیف یاهرکشل یهایس زا هک
 :*تسا هتفگ تراع رمیج هک روطنامح .تسا یتدنافهدای رد «فتراس

 اجرب اپ ار شیوخ ترهش یدیهمتره اب دیشوکیم «ثیفیرگ» رخآ یاهلاسرد»

 تسا عالطایب اهنآ زا وا.هک دنناد یم یئاهزیچ درک یم روصت هک ار یا
 .«دنک هدافتسا ناشتراهم زا هک دروآیمرد دوخ مادختساهب

 «ثیفیرگ» .درکعورش ار «لدک اپ یزوس» ملیف دیلوت یدوزب «ثیفیرگ»

 ملیف تستزااو اند رز لایک یاربو تشادن جایتحا قیفحنت ماجن |هب ملیف نیا یارب "

 یزوس» .تفرگیم كمك .تشاد «یکاتنک» یئاتسور قطانم زا هک ینارط 6

 تربار) توافتیب ناوج كي قشاع هک تسا یئاتسور رتخد كي ناتساد دا

 (هک دنادیمن حالص ترشاعم بادآ رظن زا اي) دناوتیمن یلو .دوشیم (نورگ
 لیصختهنیزه شاهقالع دروم واگ نتخورف اب «یزوس» .دشاب مدقشیپ قثعراهظا ر

 وا اب تشگ زاب رد ناوج هک لایخ نیاب دزادرپیم یو عالطا نودب ار ناوج
 دنکیم جاودزا تسین وا هتسیاش هک یرتخد اب ضوعرد ناوج .درک دهاوخ جا

 هجوتم. «دریمیم هبرلاتاذ زا شفرحنم رسمه هک لاس دنچ تشذگ زاسپ 8

 وا رطاخهب و هتشاد هقالع واهب اهلاس مامت رد هک دوب «یزوس» نیا هک دور

 میظع یاهروکد و هدیچیپ كينکنت زا «لدک اپ یزوس» رد .تسا هدرک یراکادق

 دهدیم رارق ریثأت تحت تخس ار ناسنا ملیف نیا لاحنیااب «تسین یناشن «بصت
 رو یا یاهو ایا تاوه ات زا ارش یضمب زا و
 .دلهدیم ناب شتردق جوا رد ار

07 

 «كلدوبسمات» هتشون «هناخغابد یاهبش» باتک زا یاهخسن «ثیفیرگ»

 «كدوک و ینیچ» مانهب نآ یاهناتساد زا یکتا و دوب هدروآآ دوخ اب ناتسلگنا زا ۳

 دک 8

 نایلیل» تکرش اب ار ملیف نیا دیلوت راک وا ۱۵۱۹ رد .تفای بسانم نت
 یاههفوکش» مان نارب و درک عورش «پسبرک دلناد»و «سلتراب دراچیر» ۴

 مهنارگید .دنادیم «ثیفیرگ»رثا نیرتهب ار ملیفنیا «تیوسشنالب» .داه ٩

 یارب دوب هدید متس تسوپدیفس رتخد كيهب ینیچ سپ كي هقالع هرابرد

 زا تفرگ میمصتو درک دهاوخ شخپ «زتسیترآ دتیانوپ» هک هوب دهاوخ یا

 وا .ددزدب یسک ره زا ار یرادربملیف نفوتوف عونره دوب رضاح وا .درادهگن "

  ملیف نیلوا ««هتسکش یاههفوکش» تسنادیم «ثیفیرگ» .دنراد ار یاهدیقع

 راذگو رف نآ تیقفوم ن
 هلمج زا «درب راکهب یدیدج ریبادت كيتامارد یاههفا داجیا یارب تساوخ
 نشورهیاس زا هدافتساو اهینیچ هلحمو زادناراب یاههنحص یارب دول اهم یرادربملیف

 «فتراس» زا وا نینچمه .دشیم یرادربملیف نیبرود جنپ اب هک اههنحصزا یخربرد

 «فن راس .كيررته» اب مار نیوشا یارب یه چیح

 یعونصم هم هنحص رد و دنک یرادربملیف میالمرون اب ار یقشع یاههنحص هک تساوخ

 روتکژورپ یور هک دنک حرط یصاخ یاهرتلیف تساوخ وا زا یتحو .دنک شخپ

 هکنپا همه زا رتمهمو .دناباتب یتروصو یپآ یاهرون یقثع یاههنحصهب و دوش بصن
 هرهلد داجیاو دیکأت یارب تشرد یامن زا رگید تقوره زاشیپ ملیف نیارد وا

 ۱ .درکیم هدافتسا

 هک دنتفگ نیدقتنمو دوب یراجتو یرنه تیقفوم كي «هتسکش یاههفوکش»

 زین و دیایم باصب «ثیفیرگ گكراو دبوید» یارب یدیدج یزوریپ ملیف نیا
 یزوریپ .دمآرد یئامنیس ناگراتس وزج هبشكي «سلتراب دراچیر» ملیف نیا اب

 وربور تیقفوم اب دزاسب هچرح هک دروآ دبدپ ار نامگ نیا «ثیفیرگ »رد دیدج
 طیارش هدیئاز «بصعن» تسکش هک تخاس دعاقتم ار شدوخ یتح «ثیفبرگ» دوشیم

 كي شیادیپ» زاشیپ «دنک شخپ ارنآ هرابود رگا هکنیاو هدوب دعاسمان عاضوا و
 ماجنا یارب ملیفود عبرس یلیخ «ثیفیرگ» .دش دهاوخ وربور لابقتسأ اب «تلم

 نرتسو ملیف كي هک «رکویز» یارب «خرسیاهزور» ناونعاب یکی :تخاس شتادهعت

 «لاّوس نبرتگ رزب» مانهب:یرگید و تسین تسد رد نآ زا یاهخسن رگید هک دوب

 نیا. .اههدرمو اههدنز نیب هدوارم ناکما هرابرد یناتساد اب «لانشان تسرف» یارب

 رطاخب دش رضاح «ثیفیرگ» ابوگ هک یدح ات دوب لماک یراک تسکش كي ملیف

 لوا تاحفصهب ار ملیف مسا هک دنزب تسد یتاغیلبت هقحهب ملیف شورق ندرب الاب
 ارد رد زور شش «تیفیرگ» هک دوب نیا هدش رشتنم ربخ .دناشکب اههمانزور

 دراچبر» ««ثیفیرگ» هنبلا) .درب الاب ار ملیف شورف یدح ات دیهمن نیا .دش مگ
 ۳ رک ندش دیدپان هک دندرکیم راکنا هثیمه «شیک نایلیل» و «سملتراب

 .(تسا هدوب یگتخاس

 هک یلمع یدازاو لالقتسا مغریلع هک دش هجوتم «تیفبرگ» نامز نیارد

 روظنمنیمهب .درادن شدوخهب صوصخم یویدوتسا كي زونه تسا رادروخرب نآ زا
 شایگداوناخ هطبار نتشادهگن ناهنپ یارب هک) ار «یرگتربلآ» شردارب وا
 هرادا ار «تیفیرگ » یلام یاهراک و دوب هدرک ضوع ار شمسا «تیفبرگ » اپ

 كلم .دنک یرادیرخ «كنورامام» رد ار یکلم هک هاتسرف كروپوینهب (درک یم

 دیدج نامتخاس دنچ «ثیفیرگ» هوالعهب و تشاد جایتحا یدایز تاریمعتهب روبزم

 نتخاس دوش لیمکت ویدوتسا نامتخاس دوب رظتنم هکنیا نمض «ثیفیرگ » .تساوخیم
 ریازج زا اهنآ ناتساد هنحص هک ار «قثعلگ» و «دوبعمصاقر» یاهمان هب ملیفود

 یاهملیف مادکچیه هک درک عورش یاهراجا یوپدوتسا كي رد «دوب مارآ سونایقا

 .دنتسین یهجوت لباق
 هک هزاسب یملیف ۹ هک تسا هدیسر شتقو تسنادیم «ثیفیرگ»

 نیاهب مک مک مدرم .دنادرگ ز اب هرابود ار وا ترهش «ناوارف دمآرد داجی اربهوالاع

 یگریچ ثیفیرگ «هتسکش یاههفوکش» نوچ یبوخ رثا مغریلع هک دندوب هداتفا رکف
 .تسا هداد تسدزا ار شدوخ

 . :تسنادیم ضحم یاس اارقزآ شاینایمک هک درک یراک «تیفیررگ »

 ۷2۲ 10۳ «قرش ,تسد رود رد» مانهب هداتفا اپشیپو یمیدق ویرانس كي وا

 هک تسا یئاتسور رتخد كي هرابرد ناتساد .دیرخ رالد ۱۷۵۰۰۰ تمیقهب ار 2۶

 كرت ار درم دوشیم نتسبآ یتقو و «دنکیم جاودزا یرهش نارذگشوخ درم كب اب
 شاهچب هکیماگنه و تسا هدوب ینوناقریغ شجاودزا هک دباپیمرد رتخد .دنکیم
 هسعرزم بحاص رسپ قثع راتفرگ و دوشیم لوغشم راکهب هعرزم كي رد دریمیم
 قباس رهوش زج تسین یسک تسا رواجم هعرزم بحاص هک یدرم ًاقافنا .ددرگیم

 روطنامه هعرزم بحاص .دزاسیم علطم رتخد هقباس زا ار هعرزم بحاص هک رتخد

 ناراب و فربرد ار رتخد دوریم راظتنا ماردولم كي لدگنس نامرهق كي زا هک

 ساسح هظحل رد و دنکیم مگ ار هار نافوطرد رتخد و دنکیم نوریب هناخ زا

 .دب ابیم تاجن هعرزم بحاص رسپ طسوت

 رد» كبسهب ملیف كي نتخاس یارب یدعاسم هنیمز تسنادیم «ثیفیرگ»

 «تنومرو» ناتساد طیحم رابنیا هک توافت نیا اب دراد تسد رد «یمیدق ی

 «سلتراب دراچیر» هب ار رسپ شقن و «شیگنایلیل» هب ار رتخد شقن وا .دوب
 درک ناذگاو

 شیادیپ» هک یتارگ تیعقاو یارب قایتشا نامه اب ار ملیف نیا «تیفبرگ»

 ناتساد ثلب ی ساسارب هک تقوره لثم و درک یرادربملیف «دوب هتخاس ار «تلمكي

 ار یرادربملیف و تشاذگ رانک یلکب ار ویرانس تخاسیم ملیف دوجوم شیپ زا

 .درک عورش دزاسب اکبرمآ یئاتسور قطانم زا دنتسم ملیف كي دهاوخب هک یئوگ

 راکهب یگنر رون اي یرادربملیف كلکو دیهمت هنوگچیه «ثیفیرگ» ملیف نی رد

۰۹ 



 دیاش هک هنحص كي رد و دش یرادربملیف یعقاو نافوط كي رد نافوط هنحص .دربن

 «شیگ نایلیل» دشاب امنیس خیراث رد یرادربملیف یاههنحص نیرتک انرطخ زا یکپ

 ندیرپاب «سملتراب دراچیر» و دوریم شیپ راشبآ فرطب روانش خب هتخت كي یور
 تاجن «دنک طوقس هکنآزا شیپ یمک ار وا رگپد هتخت یورب خب هتخت كي یور زا

 یاهتروصابو دنلب یاهنیتوپو هالک و یناراب اب اهنیسینکت هناخدور رانک .دهدیم
 هنحص طساوا .دنزن خب نیبرود نغور هک دندوب هتخاس شنآ نیبرود ريز هدزخب

 شدوخ هک دیزرو رارصا هرابود ندش مرگ زاسپ یلو دش شوهیب «شیگ نایلیل»
 ثاب زا تشناوتیمشتحارب «تیفیرک» هلحرم نیا رد هکنیاوک دنک امت ار تو

 داود افتسا لدب

 دوب هدرپ یور كرویوین رد لاسكي (۱۹۲۰) «قرش ,تسد رود رد» ملیف

 هدمآتسدب دوس اب .دروآ تسدب ارشوررف مقر نیرتالاب «تلمكي شادیپ» زا دعبو

 تخاس ار (۱۹۲۱) «ابور نابایخ» ملیف تی رکو .«قرش ,تسد رود رد» ملیف زا

 «ثیفبرگ» «رتنیئاپ یحطسرد اما دوب_ «هتسکش یاههفوکش» هیبش رظنره زا هک

 «دناهدوبیخب ران یاهملایف شیاهملیف نیرتهبزا یدادعت هک یریگ هجینن نیا ساسا رب

 .«شیگ یتورود» و «نایلیل» تکرش اب ار «نافوط میتب ناکدوک » یرادربملیف

 درنگ يم هسنارف رد هدجیه نرف رد هک ملیف ناتساد .درفء حو رش هاو راه
 هنحص یورب هاگیبوهاگ شیپ اهتدم زا هک میتب ود ناونع اب یاهمانشپامن "ساسارب

 تست ون یو داف هتب دارو نر یدک راد «تیفیرگ» و دمآیم

 دیشک لوط اهلاس اما «هدش دیجمت نیدقتنم فرطزا «نافوط مینیب ناک دوک »

 دشاب روادوس تسناوت هک دوب «ثیفیرگ » ملیف نیرخا ًانمضو دهد تا یدوس ان

 .تخاس رب رگید لیفهدزآوج لیفریات رادعب تو
 یلیب» هن دوب ت كيرته» ««نافوط مینی ناکدوک» یلصا رادربملیف

 زار دعب ار ستار هت هل یمترت رهب تساوخیم « تیفرگ دم هل ۱ ۵

 یاهسکعو دوب هرنرپ ساکع كي هک ار «فتراس» دروآ .تسهب هرابود «بصعن»

 هرابرد «فتراس» .درک مادختسا دوب هتفرگ «شیگنایلیل» زا یاهدننک هریخ

 یاههرتارب نتفرگرد-هک ار یکینکت تناوت یدوزب یلو تشادنیعالطا یرادربملیف

 «فتراس» راکهب «رزتیپ یلیب» ادتبا .دروآرد امنیس تمدخهب دربیم راکهب تام

 «فتراس» هب یرتمهم یاهتیلوئسم «ثیفیرگ» هک جیردتب یلو تشادن یضارتعا

 (درکیم یورهداپز یراوخبورشمرد «رزتیب» هکنپا رطاخب دیاش) درکیم راذگ او
 هکنیاوگ درک كرت ار «ثیفیرگ»نافوط ميتبناک دوک یرادربملیف ماگنه «رزتیب»

 .درکز یار اد مایف «تیفیرگ» یارب روید ملیف جنپ موس ههد یاهلاس رد اهدعب

 هک اریز تشاد «ثیفیرک» راکرد یدایز ریثات «رزتیب» نتفر آرهاظ

 زا (۱۹۲۲) «زیگناناجیه بش» ناونع اب هرهلد رپ ملیف كي وا یدعب ملیف
 رابنیلوا یارب "الامتحا هک رظن نیا زا اهنتو دیایم باسحب وا یاهراک نیرتفیعض
 لباق «دنیوگن یسکهب ار ملیف ناپاپ» دش تساوخرد نارگ اشامت را نا رف

 «ولوون رووبا» فیعض یزاب رطاخب یدح ات «دیفس زر ۰ یدعب ملیف .دشاب هجوت

 هدننک سویآم. «دوبن هدراذگمدق یئانشآان هزوحمب :«تیشیرگ » هکت هجنیاهب .یدحانو

 هرابرد هک ملیف ناتساد رد دیشوک «ثیفیرگ» هکنیا همه زا رتدب و دعارد بآ زا

 دزیمايب مهرد بونج یئاتسور یگدنز اب ار زاج رصع هوب هدرکطوقس شیشک كپ
 هک تفایرد ماجنارس «تیفیرگ» هک رظن نیا زا صوصخب تسا فست یاج نیا و

 یتاغیلبت همانرب ردو دهد نان ار نئتردق دناوتیم كچوک ی اهملیف نتخاس رد رتشیب
 زا رود یاهناسنا یلیخ زا رتشیب دنناوتیم ناسنا ود اب كي» : تشون «دینسزر »

 . «دنشاب+بلاج بیرغ و بیجع یاههزین اب سرتسد

 ناکنیسنیریآ» ماناب «دیفسزر » و «زیگناناجیهبش» یاهملیف تسیرانس

 دوبنیسک صخش نیا هتبلاو دوب هدش یفرعم «یکاتنک» یلاها زا هدنسیون مناخ كي
 دوبهدش تسپرانس راعتسم مان اب یئوجهفرص یارب مه "البق وا .«ثیفیرگ» دوخ زج
 « «دبرام روتکیو ناتیپاک» « «كاينیلوتود نوتساگ و یسم» یاهمان اب هلمج زا
 نناتسادووا «یشیک نایلعل» هتعفکت و ته راکت یورو تورو لیونارگ»

 یاهمان اب یموهوم صاخشا هب ار اهنآ و درکیم یحارط سابل و روکد تشونیم
 یهدیم ماجنا تدوخ ار اهراک همه دنمهفب رگا» تفگیمو دادیم تبسن ببرغو بیجع

 .«دنوشیم رفنتم تزا

 دوبن رتهب .«ثیفیرگ » زا یناگرزاب یاهراک رد «یرگتربل[» هنافسأتم

 تیفیکات دوب وا طلغ تبربدم رطاخب رتشیب یدعب ملیف دنچو «دیفسزر"» تسکش و
 نیمهبو دوب یزابلدوتسد مدآ یزاسلیف رد و یگدنز رد «ثیفیرگ» ءاهملیف دوخ

 تسرد وا باختنانیا اما .دوب هدرک یلام روماهب یگاالیسر زومام ار شردارب تهج

 «شیگ نایلیل» جارخا هلمج زا) «تربلا» فرطزا طلغ میمصت دنچ زادعب دوبن

 .دش عطق رداربود هطبار (دوب دابز یلیخ شدزمتسد هک لیلد نیاهب

 یگتسکشرو دحرسهبو درکیمشالت دیدجیتیقفوم یارب تخس هک «ثیفیرگ»
 امنیس هدرپ یور هدنز یاهناسنا بلاقرد ار خیرات رگپدراب تفرگ میمصت دوبهدیسر
 نتخاس لایخ رد هراومه وا تسا هدرک هراشا «تراهزمیج» هک روطنامه .دروایپ

5۰ 

 و ساخیلبت یاهرتسوپ
 ار كيشيا دیپ "

 1٩۱۲ لاس)

 یناتساد اب ار«اکیرمآ» یرادربملیف وا ۱۹۲۳رد .دوب رگپد «تلمكي شیادیپ» ككي

 9 رک» یایتشاو روش مغریلع ملیف نیا اما هدرک عورش اکیرمآ بالقنا هرابرد
 نن زا «اکبرمآ» .تشادن وا راک زا هرود نیا یاهملیف رگید اب توافتم یماجنارس

 9۳ ۱ز تقدو تراهم اب گنج یاههنحصو تسا یاهداعلاقوف ملیف «یرادزبملیف

 یادیپ» فالخرب لاحنیااب .دراد قثومو دنتسم یتیفیک یلکروطب ملیف و تسا هدش
 ؟تیفبرک» یفطاع یریگ رد مدع رطاخب ناتساد یناسناو یصخش یاههبنج «تلمكي

 یشوک ملیف رگید بیع .تسا فیعضو تس رایسب ملیف عوضوم یخیرات ثداوم# اب
 هردم كب ملیف نیا لاحنیا اب .تسا نداد میلعت یارب «ثیفبرگ» ریذپانیتخس

 .تسا هدنهدناکت نآکگنج یاههنحصو هداعلاقوف یخیرات



 تكیاد ناو ت سا ب ویلبد ایا ناووگكم یپ * یج

 اما «دوب هدنام یقاب «ثیفبرگ» یگدنز زا رگید نرق عیرهب كيدزن زونه

 «زتسیترآدتیانوی» رد شیاکر شاب «ثیفبرگ» .دندوبن یشوخ نارود رخآیاهلاسنیا
 «؟تسین هوکشاب یگدنز.ایآ» نتخاس زاسپ ۱۹۲ رخاوا رد و تشاد هرجاشم بلقا

 شالت زا «دوشیمن هجوت نآهب نادنچ بلغا هک یگنج جیاتن هرابرد یئابیز لیگ

 فلودآ» یارب ملیفهس نتخاس یارب یدادرارق و دیشک تسد لالقتسا ظفح یار

 .درک اضما (توماراپ) گوی
 یلاس تخاس «رکویز» یار دادرارف نیا تحن هک یملیف نیلوآ

 ٌتمانشیامن ساسا رب هک دوب (۱۹۲۵) ملل هآ اطع 5هسلبما « تسدواس را"

 كيو رادهقباس زابهدبعش - تسیترآ. كي و «رتسپمد لوراک» تکرش اب و «رانکوگآ

 رد و دوویلاح یارب ملیف نیا هکنآ اب . دش هتخاس «تنل درفل» مان هب دراو هزات

 هب ارنآ شخپ قح ثیفبرگ دش هتخاس یناپمک نیا «دنالیآگنال» یاهوپدوتسا

 «ثیفیرگ» هک دننسنادیم همه ۱۹۲+ لاس رد .درک راذگاو «رتسیترآ دتیانوی»

 ار شاویدوتسا دش راچان مه تهجنیمهب و تسا هقیضم رد تدشب یلام رظن زا
 رابتعا دوب هدش ریگبقوقح كي طقف هرابود هک نونکا .دنک لیطعت كنورامام رد

 «زتسیترآ دتیانوپ» رد شماهس ربارب رد طقف وا و دش هتفرگ وا زا شایکناپ
 شیاهیهدب اما تفرگیم تنوماراپ زا رالد ۱۰۰۰ یاهتفه وا .دریگب ماو تسناوتیم

 .دوب دابز یلیخ
 یفیعض ملیف «تیفبرگ» رتهب یاهملیف اب هسیاقم رد «تسدواس زا یلاس»

۱ 



 نا یاس زا یضعب هک اریز تشاد یصاخ هقالع ملیف نیاهب «تیفبرگ » اما دوب

 یتح همهنبا اب تخادنایم درکیم رفس دایز راطق اب دوخ هک یئاهزور داب هب اروا
 هرابرد رگید «ثیفیرگ » .دنک هئارا یرتهب یاهراک دیاب هک تسنادیم وا دوخ

 نامز نیمه رد هکنآ همه زا رتدب و تشاد دیدرت تدشب دوخ یزاسملیف تردق

 زا یدادعت هک ار یئوپرانس «هوکشاپ رتخد نآ» ملیف درک شروبجم «تنوماراپ»

 «ثیفیرگ» هک درادن یبحعت .دنک ملیف «دندوب هدرک در ارنآ رگید نانادرگ راک

 تالحمزا یرتخد :دوب یاهرخسص ناتساد .دورب مایفنیا نتخاس راب ريز تساوخیمن
 ؛دنک یگدنز «نلکنیل ماهارب۲» یاهلآهدیا قباطم دنکیم یعس وگاکبش فیثک

 هنحص كي رد .تسا هتخیمآ مهرد "الماک ناراکهبن یگدنز اب شایگدنز هکنیاوگ

 نلکنیل ماهاربآ ریوصت ناهگان «دراد ار روبزم رتخدهب زواجت دصق درم كي هک

 رباربرد تمواقم یارب یفاک تعاجشو تردق رتخدهب و دنکیمرپ ار امنیس هدرپ مامت
 ا هدشمگ اب دوبان ملیف نیا یاههظحل مامت هناتخبشوخ .دهدیم ار راک زواجت

 .تخادنایم گنچ شیوخ تاجن یارب یهاک رپ رههب رگید «ثیفبرگ»
 «لیمود» یارب اساسا هکار «ناطیش یاهمغ» ملیف یویرانس «رک ویز» ۱۹۲+لاسرد

 قرزرپ ملیف «تیفیرگ» هک دصق نياهب داد رارق «ثیفیرگ» رایتخا رد دوب هدیرخ

 ملیف جوا طاقن شتعیبط زا یوریپهب «تیفیرگ» اما دزاسب «لیمود» ثابسهب یقربو

 دوب هدش هتخاس بوخ «ناطیش یاهمغ» هکنا اب .تسجیم نآ مارا تاظحل رد ار

 «ت ر» .دمانشوح نازا « رد ویز»یلو (دنناديم يناضخ رد ملیف ۱ نا کس

 «تنوماراپ» رد ارشراک تلعهچهب هک داد حرش «رک ویز»هب یاهحفص هد همانكي رد

 هک یدرمو وانیب یتسودهب 1 نیاو «ثیفیرگ» رخآ "ملیف .تسا هدناسرن مامتاهب

 : دادهمناخ هروایب دوخ دزن «فارگ هیب» زا اروآ دوب «دیشوک شیب لاس هدراود

 هکنیا زج دنامن یاهراچ رگید وا یاربو دش هتساوخ «ثیفیرگ» رذع نیاربانب

 .ددرگ رب «زتسیترا دتیانوب» هب هرابود

 «ثنش فزوج» نونکا .دوب هدش ضوع عاضوا «زتسیترا دتیانوپ» رد اما

 .هوبت 4 تست راد انوبد نا را نا تر هو دارا ار

 «شرسه» ««جاملات امرون» دننام یناگ راتسو دوب هداد هعسوت ار یناپمک «كنش»

 تکرار تنس» لاعیاا . تساد رایتخ ارد رو( تر دار و

 امنیس ترآ» قیرطزا شیاهملیف یارب درک تقفاوم و دوب لاحشوخ «تیفیرگ»
 دنیانوی» قیرطزا ار اهنآو دنک یراذگهیامرس شدوخ یصخش یناپمک «نشیروپروک
 «كنش»رظن اب ار شیاهویرانس تسپاابیم «ثبف برگ » ضوعرد . دنک شخپ «رتسی را

 .دنکراذگ او واهب ار «زتسیترا دتبانوب» رد شعاهس هرادا نینچمه و دنک باختنا

 رگ راک كي «تیفیزگ »و تشادن یقرف «رکویز» یارب ندرک راک اب عقاورد نیا و
 .دوب هدش ریجا

 تشاد مان (۱۹۲۸) «قشع یاهلبط» دیدج طیارش تحت وا ملیف نیلوا

 نا کا حب .دیدرگ یه یهتنم گل اندرد یماجن | رسهب هکر وشرپ قشع كب زا یناتساداب

 «ثیفیرگ »و دنکیم دویان ار ملیف یراجترظن زا زیگنامغ نایاپ هک دندرک ضارتعا

 ملیف نیا هک دیدرگ راکشآ یدوزب دنک یرادربملیف هاش ناباپ كي دش روبجم
 تشادربكي «درمو نز نیب گنج» یدعب ملیف .تسا یراجت تسکش كي لاحره رد
 دوبرتهب دنتشون نیدقتنم .دوب هتخاس ۱۹۱ رد «ثیفیرگ» هک دوب یملیف زا كيمكک

 .درک یم شخپ هرابود ار یمیدق ملیف نامه «ثیفبرگ »
 .دروآ یور بورشم هب ًادیدش «ثیفیرگ» هک دوب نامز نیمه نراقم ًابیرفت

 لوراک» , دوی هدش مه هتسکشرو 6 دزاسب "یقفوم ملیف تسناوتیمن هکنیازا هتشذگ

 جاودزا رادکنابكي اب تشاد ی تاساسحا واهب تبسن «ثیفبرگ » هک «رتسیمد

 هب كيدزن «ثیفبرگ» هک «نوسدبورآ ادنیل» اهیتحاران نیا همهرب هفاضاو . درک

 هبلاطم رالد ۱۰۰/۰۰۰ یکردناز هنبززه یارب دوب هدش ادج وا زا شیپ اس هدفه

 ار دوخ تسناوت یراتفرگ همهنیا اب «ثیفیرگ» هک ؛تسا زیگناتریح .دوب هدرک

 وا هک عوضوم نیاهب هجوت اب ًاصوصخم هزاس هداعآ یرگید ملیف نتخاس یارب
 «ثیفیرگ » تواضق تردقهب تبسن ارشدامتعا كنش .دنتشاد رظن فالتخا «كنش» و

 «نابایخ راتکک زا یمناخ» یویرانس رس رب ودناآ لاحرهب یلو ءد وب دادن تسد زا

 هک «دیوب مایلیو» و «زلاو هپول» تکرش اب ملیف نیا .دندرک تقفاوم (۱۹۲۹)
 ملیف ناتساد و دش هتخاس «دیدرگ روهشم «یدیساک گنالپوه» مان اب اهدعب

 یپسور كاپ رطاخب ار وا هک شدزمات زا دراد دصق هک تسا یناوج نشنال هرابرد

 .دریگبا ماقتشا هنننایم رد

 وا اب ندش وربور زا « كنش» . دشیما رثادب» زوردب زور «تیفبرگ » عضو

 «ثیفیرگ » دعب .داتفا یریگ هرانک رکفهب مک مک دوخ «ثیفیرگ » و تفریم هرفط

 راک جوا «تلمكي شیادیپ» هک دیسر هجیتن نیاب و تسثن شیاهراک یبایشزراهب

 یارب «نلکنیل ماهاربآ» هرابرد هک یتاقیقحت یرو ادای اب دیاش و :تسا هدوپ وا
 یملیف درک داهنشیپ « کنش» هب دوی هداد ماجنا همانشی امن كلي رد وا شقن یافیا

 «ثیفبرگ» هکددوب نیا درکیم هنابلطهاج ار حرط نیا هک یزیچ .دزاس وا هرابرد

 ادص اب وا هیلوا یاهشیامزآ هکتیاوگ هزاسب قطان تروصب ار ملیف تشاد رظنرد

 تر

 3 .دوبن زیمآتیقفوم

 ۱ ۱ ۰لیف زا یک هو سلاو» تور ان « نسل هاهاراد

 رد زونه هک رگید نانادرگ راک فالخرب .(۱۹۳۰) تسا هرود نیا بوخ

 دافتساهب طوبرم تالکشم روهقم «ثیفیرگ» «دنتشادن یدایز هبرجت ادص زا

 یتوص یاههفا و هنحص زا نوریب یاهادص زا یبوخ یاههدافتسا و دیدرگن

 ۳ کر ملیف صاخ تالاح داجیا یارب اههنحص زا یضعب رد وا هوالعب .دروآ

 ۱۰ «تیفبرگ» رگید یاهراک اب هسیاقم رد د ملیف نیا لاحرهب .درب راک هب

 ۳۰ نوک هک تسنانچ یجراخ یاعهنحص زا یراینب .تسین نتدپتیاضر
 ۳ رس هب دنا زاوتت رث یر یاههنحص نا یضعنا و منش یرادیملیف

 ازم عضو .دشابن «تیفیرگ » ریصقت دیاش نیا اما .تسا هدش عطق «دسرب یفطتم

 یارب یرادربملیف مامتا زاسپ وا و دوبن شخبتیراضر ملیف نیا نتخاس نامز رد وا

 , ار نیودت راک هک دصق نیاهب تفر «سازکن» رد «زلو لارنیع» هب تحارتسا

 : راک هک دید تشگرب وبدوتساهب یتقو اما .دهد ماجنا هاقوک تحارتسا كب
 رد درک تساوخرد و درک شضارتعا راک نیا هب وا .تسا هدش ماحنا ملیف

 3 ۳۲۱۱۰ :«تینرک» و دین هتفرینپ یا تساوخرد نیا .دهدب یتارییغ
 «نلکنیل ماهاربآا» زمیاف كروبوین ؛ملیف صیاقن همه مغریلع .درک وغل «كنش»

 .درک باختنا لاس مایفهد نیرتهب ی دی

 :دعاقنم و درک تیوقت ار (تیفب رگ »۲ هدش فیعصت هیحور عوضوم

 ۱۳۲ را .تسوا دادعتسا یارب هنیمز نیرتبسانم یلخاد یاهگنج 1 تخاس

 ءاههفا اب و راتفگشیپ كب اب ار «تلمكي شیادیپ» تفرگ كناب
ِ 

 زا هک یرصتخم

 راک نيا» :دبوگیم «نکیتایور» .درک عیزوت هرایون نتم یقیسوم و یتوص

 )وی وین» همهنبا اب .«دیدرگ وربور تسکش اب ملیف شیامن تعرس توافت سس

 ۳ .«تسا زیگناناجیهو هدنزک زونه» ملیف نیا هک تشون یر

 ۳ دم اردرب د تایلام دادرتسا زا هک یرصتخم لوپ اب ۱۹۳۷ لاسرد

 23 ولاتینا» زاو دزاسب الوزلیما «راوخبورشم» ساسارب یملیف تفرگ میمصت هدمآ

 ۶و ار «تیفیرگ» یاتهملیف زا یرایس یویرانس یگلاس ۱۰ نس زا هک

 روپوروک ملیفلگنیارت»رد «تیفیرگ »اب نامزمه هک «نوسرماناج» شرهوشو

 . هولعمرارق زا .دنسیونب ار ملیف یوبیرانس درک تساوخرد «درک ی ینادرف را لتف

 - اب ارنآ «ثیفیرگ» هکنالاح «دشاب یدمک ملیف ۳ «سول» مناخ

 اب هک ملیفنیا .دوب كانتشحو هجیتن و «درک یرادربملیف مارد كي تروصب و
 1 امجزا دوبن تبثم تاکنزا یلاخ . دوب «تیفب رگ » ملیف نیرخآ و دش شخپ «شالن»

 ههرطاخرد رتشیب ملیف نیا زا هک هچنآ اما .هناخراک یاههنحص هنوگ دنتسم تیفیک

 ِل ٩ ثارضم هرابرد یملیف لکلا راتفرگ یدرم هک تسا زیمازنط داضت نیا هدنام

 ۴ .دزاسب
 صنآ ملیف» :دیوگیم تسا هدرک یزاب ملیف نیا رد هک «نیودلاب نیلوا»

 . دیلورد «منک یمنرکذ ماهتشاد تکر ش نآرد هک ار تقیقح نیا بلغا نم هکد وب دب

 .لوپهب «ثیفیرگ» لاحرهب اما دمآیمرد بآ زا طلغ اهباسح همه ًابیرقت ملیف نیا
 3 .«دیدرگع یزوت یمومع شیامن یارب ملیفو تشاد جابتحا

 . تخانشیم دوب هچبرتخد كي هک ینامز زا ار «نیودلاب نیلوا» «ثیفبرگ

 ۴۰,۳ ««نو وسدیورآ ادنیل» زا قالط نتفرگ زا سپ زور ود ۱۹۳ لاس رد

 درک جاودزاوااب «لیوزیئول لتهنوارب» ردو درب «یکاتنک» هبار«نیودلاب نیلوا»

 كنارف» ۰ دادن اینرفیلاک رد ۱ «ثیفیرگ»

 ی ۱ نر سر

 تفایض زاشیب یک دنا» :دنک یم تبحص نینچ شدناوخیم «داتسا» هک یدرم هرابرد

 3 نانکر اک و دوب هداتفا فالتخا نیسینکتو یرنه نانکراک نیب ۱۵۳۹ لاس
 بدتر نامزنآ رد هک نم .دننک یراددوخ تفایض رد روضح زا دنتفرگ میمصت

 ۱۳۳ و تم دوو زا ار مو سا

 یلکب ار وا اب همه اما .تسا روظنم نیا یارب صخش نیرتبسانم . «تیفیرگ» هک

 یبخ مدآ دوویلاه رد - دنتشادن یعالطا شلحم زا اي و دندوب هدرک شومارف

 :میدرک ادیپ یکاتنک یاهراب رد ار «ثیفیرگ» ام ماجنارس .دوشیم شومارف دوز

 ۱ تفایض هب شناوج رایسب رسمه هارمه و دش لاحشوخ رایسب ام توعدزا وا

 ۳ ۳ اد درو یدابز بورشم «ثیفبرگ» .دوب هدش یبوخ رایس ینامهیم

 ؛« یاهندزفک یادص تساخرب اجزا «ثیفیرگ» یتقو .درک مرگر س شباهیخوش

 .«دش شومارف هرابود یدوزب وا لاحرهب اما .درکیم رک ار شوگ
 5 یسک هک دیما نیاهب دنام اینرفیلاکرد هتفه دنچ «ثیفبرگ»

 3 قافتا یزیچ نینچ اما .دهدب یراک واهب و دشاب هدینش ار نتفرگ هزیاج

 و و و نیاربانب

 .دیزگ تماقا .دوب هدیرخ شرسهو
 ۳ یخ یلو . .دوب یناق هناخ ناویا رد نتسشنهب «ثیفیرگ» یتدم ات ,

۰ 



 (۱۵۷4 لاسهب وگتفگ ماگنههب) زدلونیر سا . دراچیر

 جاودزا هکنآ زاشیب» :دیاوک یم «نیوذنلاب نیلوا» .دش رادیب وا رد نتسیتگ لیم

 یدایز قاینشا وا هک اریز مدوب هتفرگ داب ار یسوننیشام و یسبوندنت نم مینگ
 لیاف شزرا رثاثت یتح اب یزاسملیف زا شیب یگدنسبون یارب و تشاد نتشون یارب
 كمك و ا هب یگدنسبون راک رد تسناوت مهاوخ جاودزا زاسپ هک مدرکیم رکف .دوب

 دسی وند تساوخیم هک یبلاطم هرابرد و تسشنیم وا راک عورش زا "شیپ .من

 دوب یبلاطم زا رتبلاج یلیخ وا یمسرریغ یاهتبحص نبا ال ومعمو .درک یم تبعص

 یلو میدرک راک بیترتنیدب لاس دنچ ام .درکیم هتکید نتشون یارب ادعب وا ٩
 .«دشیمن تسا وخیم وا هک یزیچنآ تقوچبه هجش

 «یکاننک» رد ها یا هرابرد باتک کی و هماتسامن دنچ «ثیفیرگ » 3

 . دناسرن مامتا هب ار مادکچیه یلو درک عورش تخانشیم
 راکت همانزور كي یتقو هک دوب هدش مهم «تیفیرگ » یابربا نانچنآ نتشون 3

 سامت وا اب شا همان یگ دنز نتشون یارب واهب كمک داهنشیپ اب «تراهزمیج» ماناب

 داهنشيپزا «تشادن یبوخهنایم تاعوبطم اب هکبدوجو اب ًانداع هک «تیفیرگ» تفرگ

 ندیدهب رابدص دنچ تراهزمیج ۱۵۹6۰ ات ۱۹۳۲ یاهلاس یط .درک لابقتسا وآ
 پاچهب وا هرابرد یباتک اریخا اهوگنفگ و اهتاقالع نیا ساسارب و تفر «تی
 . دناسر

 هشيمه «تشاد هدننار دادیم هزاجا شایلام تردق هکینامز ات «تیفیرگ»

 زایضعب .دنشاب ضاخشا نیرتهب زا دندوب هک یحطس رهرد شنادنمراک تشاد 8
 .دندوب هدز مههب یمسرو مسا دوخ یارب «نوسین لاشرام» دننام وا یاههدنن

 دناسرب «لیوزیئول» هب اروا هک تشاد جایتحا هدننار كي هب «ثیفیرگ » یک اتنکر#
 سپونب شنادنواشیوخ هرابرد تساوخیم هک یباتک یارب تساوخیم هک یعقاوم

 نتشاد تسا نکمم هکنیاوگ .دربب یک اتنک تلایا فلتخم طاقنهب ار وا. دن

 دلب یگدننار «ثیفیرگ» هک تسنیا تقیقح یلو دیآ رظنهیب رهاظن یعون هدن
 یتروص نینچرد و دنهاوخب ار وا دوویلاح زا دوب نکمم هظحلره هوالعب .دوب

 اب یرالد رازهتسیب زنبسدسرم اب ار وا هک دشاب هتشاد یاهدننار وا دوب
 .دربب دو ویل اههب نضشیحودتسد سیود رل ر

 ؛دوب هدش هتسخ یئاتسور یگدنز زا هک «تیفیرگ» هدننار ۱۹۳+ لاسرد

 نر ار «زدلونیر دراچیر» وجتسج یتادم زاسپ «ثیفیرگ» .درک كرت ار وا

 نسرد ۱٩۷۳ لاس ربتکا رد «زدلونیر» .درک باختنا درکیم یگدنز وا یگیاس
 هرابرد یکاتنکرد شاهناخرد وا اب.نم نآزاشیپ هتفه دنچ .تشذگ رد یگلاس

 . متشاد یئوگتفگ .شقباس یامرفر9

 یوجتسجرد رهش تیصخش نیرتسانشرس مدینش یتقو» : دیوگیم زدلونیر
 ۱ .مدوبن راودیما نادنچ هکنیاوگ متفر وا شیپ هبحاصم یارب تسا هد

 رهاظ مراد یتاعالطا یجراخ یاهلییوموتا هرابرد دش هجوتم یتقو «ثیفبر

 شابرا « زنب سدسرم» رانک رد (تیفبرگ هدننار) زدلونیر . سا . دراچیر

 | «زدل ونیر» دعب لاس تفه یط .«درک ممادختسا و تفرگه دیدان ارم هدیلوژ

 :دیوگیم ..«ادیرولف» «كثایزکم» .«دوویلاه» «دربیم تساوخیم هک اجرههب ار

 یارب ندرک راک .«تشادن یراک نیا زج رگید هک اریز «درکیم ترفاسم دایز وا»
 .دادیم ماعنا نمهب دابز یلیخو دوب یاهظحالم اب مدآ وا .دوب شخب تذل «ثیفیرگ»

 .مدرکیم نیمأت وا یاهماعنا اب ار مجرخ رتشیب یلو متشاد هنایهام قوقح نم
 هک هوب یصقن اهنت ثیفیرگ یدازن بصعن .«تفرگن داربا نم یگدننار زا تقوچیه

 عوضوم نیازا هک تخاس هجوتم ار «ثیفیرگ» رابدنچو دیدیم وا رد «زدلونیر»

 .دورب دوویلاح هب دش توعد «تیفیرگ» زا ماجنارس ۱۹۳۹ لاس رد

 . .دیایب «دوویلاه» هب یرگید هزباج نتفرگ یارب دوب هتساوخ وا زا «ارپاک كنارف»
 اروا «ارپاک» و دناسر دواویل اههب شا یمیدق زمرق « زنب سدسرم» 5 ار وا زدل ونیر

 دعب .درب «دوریم نتگنیشاو هب تیمسا یاقآ» ملیف یاههنحص یرادربملیف یاشامت هب

 هزیاجو تفریذپ دوخ یمئاد تیوضعهب ار «ثیفیرگ» امنیس نانادرگراک هیداحتا
 تفرشیپهب یاهدمع كمک هک ینانادرگ راک هب تسب ایم هکار «ثیفبرگ .ویلباد .ید»

 رد و دش لاحشوخ رایسا «تیفیرگ» ی جانتتفا دوش هداد «دناهدرک امنیس رنه

 نم هب یسک هک تسنیا مهاوخیم هک یزیچ اهنت الاح» :تشاد راهظا شاینارنخس

 یضعب .دش مهروطنیمه شاهمانیگدنز ناگدنسیون زا یخرب هتفگبو .«دهدب یراک

 «ناسناشنیرفا» ملیف زا یدیدج هخسن تشاد دصق «چورلاح» تن وکز یه نان زا

 هتفگ . هکنیاهب هتسب ) نت گرا اب هدننک هیهن رواشم ناونعهب ار وا و دزانس ار

 ناونع .درک مادختسا (دیشاب هتشاد لوبق ار وا یاهسبونهمانیگدنز زا كيمادک

 «روینام روتکبو» تکرش اب هک دوب «دالیم زاشیپ لاس نویلیم كي» دیدج ملیف
 ار ثیفبرگ «چورلاه» 3 دوشیم هتفگ یفرطزا .دش هتخاس «سییدتال لوراک» و

 "المع تشادن دصق یلو درک مادختسا شترهش زا یتاغیلبت یاههدافتسا رطاخهب اهنت ۰

 یاههنحصزا یضعب وا هکتساعیاش نینچمه .دنکراذگ او واهب ملیف نتخاسرد یراک
 وا یاهسیونهمان یگدنز زا یکی مولعم رارق زا .تسا هدرک ینادرگر اک ار ملیف

 مادکجیه هک تسا بیجع .درک عوجر «رویتام روتکبو» هب تقیقح فشک یارب

 مدیسرپ ار شتلع نانآ زا یکی زا یتقو .دندرکن عوجر «چورلاه» دوخمب اهنآ زا

 ۰ .تسا هدنز «چورلاح» هکتسا هتسنادیمن هک تفگ

 .دربیم رسپ سلجنآسول رد رضاح لاح رد و تسا هدنز «چورلاه»
 ملیف نتخاس رد یشقن چیه «ثیفیرگ » هک تشاد راهظا وا اریخا هبحاصم كي رد

 لاسزا ار ثیفیرگ نم» : دیوگیم .«تسا هتشادن .«دالیم زاشیپ لاس نویلیم كي»

 ء دروفکیپ یرم» دننام یصاخشا اب و دوب دوویلاه ناگرزبزا هکینامز ۵

 قرش هب یتدمزا دعب . متخانشیم دوب كيرش «نیلپاچ یلراچ و سکنبرف سالگو د
 نامزنآ رد هک یسک اهنت .دندوب هتفر صاخشانآ همه هک تشگر ب یتقو و تفر

۳ 



 ینح سکچبه دون رضاح هک دوب « دروفکیب یرم» دربیم رسب دووبلاه رد

 دودعم زا یکی نم و تشادن یراکوو دون اهنت «ثیفیرگ» .دنیب ار «تیشیرگ»

 دمآ ویدوتساهب زور كي وا .متشاد یراک زونه هک مدوب یهیدق سانشرس صاخشا
 تدوخهب قلعتم ار اجنیا» متفگ واهب .دتسیاب راهن یارب مدرک توعد وا زا نم و

 ویدوتساهب زورره وا دعبهب نآزا .«نزب ام هب یرس یتشادن یراک تقوره نادب
 یاهملیف نتخاسو دمآیم طقف .تشادن یراک هتبلا .. دروخیم ام اب ار راهن و دمآیم

 هناخهب ار وا و دمآیم شلابندهب یسک جنب تعاس زا دعب .درک یم اشامت ار یدمک

 یتسد ملیف نتخاس رد دنک رکف هک منک یراک تسین دب دیسر مرکفهب دعب .دربیم
 سابل و روکد نتخاس رد وا .متشاذگ اهریگب قوقح وزج ار شسا نياربانب دراد
 یتاداهنشیپ ام هب یرگید ملیفره هکلب «دالیم زاشیپ لاس نویلیم كي» ملیف اهنتهن
 مادختسا ینادرگر اک یارب ار وا نم دندرک لابخ همه هک دوب بیترت نیدب .دادیم

 ام یاربوا هک ی ئاهراک هلمجزا "الثم . تسین تسرد هجوچیهب فرح نبا . ماهدرک

 ًافلطم وا نیازا هتشذگ .دوب لوا شقن یارب «سیدنال لوراک » باختنا داد ماجنا

 نم .مبدوب یبوخ ناتسود ام .دوبن مهم چیه نم یارب نیا اما .تشادن یراک چیه
 .«دوبن بوخ شعضو واو دوب بوخ معضو

 «تیفیرگ» اب ارشتقوزا دایز یلیخ «چور» ارهاظ ««یتسود»نیا مغریلع

 مدآ «ثیفیرگ» هکنیازج درادن رطاخب یدایز زیچ نارود نیازا و دنارذگ یمن

 نیارد منک ی هرکف . دوربشیپ امنیس یاپ هب اپ دوب هتسناوتن وا» . دوب یریگ هشوگ
 مداب یتح .هن اب درک یم یگدنز اهنآ اب هک متسین نئمطم یلو تشاد یناگتسب دودح

 .«دربیم ویدوتسا زا لیبموتااب ار وا اهرهظزادعب یسک هچ تسین
 دنچ وا تاراهظا رب انب و «زدلونیر» زج دوبن یسک هنبلا صخش نیا

 «چور» هک تسین یروطنامه ًاقیقد دنارذگ «چور» اب «ثیفیرگ» هک ار یاهتفه

 «ثیینیرگ» یاهملیف یاشامتهب اهتعاس اهنآ» : دیوگیم زدلونیر . دروآیم داپهب
 کر زب یاهملیف هسه ًابیرقت نم - دننک هعلاطم وا كينکت هرابرد ات دنتسشنیم

 :هک درو |یم دایهب «زدلونیر» هکنیا همهزا رتمهم .«مدید طیارش نیمهرد ار ثیفیرگ

 «ثیفیرگ» و تفرگر د یاهرجاشم «چور» و «ثیفیرگ» نیب زور نیرخآ رد»

 جراخ «چور» رتفد زا «درب ار تویدوتساو وت روش هدرم» دزیم دابرف هکیلاح رد

 متسین رضاح تقوچیه نم شتسار .تفرگیم رالد ۰۰+۷ یاهتفه نامز نآرد وا .دش
 .«منک اوعد یسک اب رالد ۰+۰ لباقمرد

 دنام یقاب دوویلاه رد «چور» ناز سپ ثیفیرگ «ارپاک» هتفگ هب. اتب

 یزیگنارثأت عضو هرود نیا رد «تیفیرگ» :دیوگیم دوش ادیپ یراک هکنیا دیماهب
 .دوب هدش همه یخوش عوضوم شاهنابیدا و باثوبآرپ ندز فرح كبس .تشاد
 هکنیا رظاخهب مهنآو نم یانثتساهب دیاش ب دوبن لقتسم یزاسملبف چیه هرود نآرد

 همه تساوخیم ثیفبرگ اما مدرکیم راک (ایبملک و یدوتسا) یکچوک یویدوتسا رد
 ار شاهتشذگ تیعقوم درکیم یعس وا .دهد ماجنا شدوخ هقیلسو لیمهب ار اهراک

 یراددوخ وا ندیدزا همه ًابیرقتو درکیمن دامتعا واهب یسکر گید اما دروآ تسدهب

 درم وا لاحنیعرد اما دوب هدش هدیجنر تدشب «ثیفیرگ» منکیم رکف .دندرکیم

 یسک زا وا .درذگیم هچ شفارطا رد تسنادیم یسک ره زا رتهب و دوب یگرزب
 .«درکیم باوخ ار شدوخ بورشم اب طقف تشادن تیاکش

 ار شدوخ وا و دندیزگ تماقا تلوزور لته رد شرسه و «تیفیرگ»
 نیا زا «ثیفیرگ» : دیوگیم «نیودلاب نیلوا» .درکیم مرگرس حرط نتشون اب
 لدهب هنیک یسک زا تسناوتیمن "الوصا وا هک اریز تشادن یتیاکش دیدج دوویلاه

 ینصرف شیارب رگید اسا دهد ماجنا یئاهراک تساوخیم زونه وا شاب هنشاد
 .«دوب هدنامن

 دیاش و اکیرمآ نادرگراک نیرتگرزب هنوگچ ؟دمآشیپ عضو نیا روطچ
 دنیوگیم اهیضعب * «تسا توافتم دیاقع ؟دش راچد زیگنافسا عضو نینچهب اند
 تایبرجف هریخذ دندقتعم یضعبو «درک دامنعا واهب دشيمن هک دروخیم بورشم ردقن آ

 هلمجزا نارگید هکنیاای دوب هدیسر مامتاهب دوب وا گرزب راثآ ساسا هک شایصخش
 زا البق هک «میاهورتشا نوف كيرا» و «نیلکنارف یندیس» ««شلاو لوئار»

 هدندوب هدیب یدیدج یاهتفارظ وا یساسا یاهكاينکتهب دندوب وا نارایتسد
 یاههشیپرنه نوپدم ار ناشتیقفوم هک قربوقرزرپ یاهملیف تسناوتیمن وا هکنیا

 صاخشاهب ار شیاهراک تیرریدم هکنیا ای .دزاسب .دندوب نتفرگ مامح یاههنحص و نز

 «رفن كي» روصت «تعنص كب تروصهب امنیس روهظاب هکنيا «درک راذگ او یقیالان

 : دندرگیمرب هنکن كي هب دیاقع نیا همه اما هریغ و هریغ دیدرگ دوپان ملیف كي
 یشورب ار یراک هک دوب قشهلک _دیاش اي - رورغم نآ زاشب «تیفیرگ» هکنیا

 .دهد ماجنا شدوخ شور زا ریغ
 ار شتافیلأت و اهملیف زا یرایسب «ثیفیرگ» مراهچ ههد رخآ یاهلاس رد

 بلاط کم هک دوب لاحشوخ «ثیفبرگ» .درک ءادها «دیدج یاهرنه هزوم» هب

 «ثیفیرگ» یاهملیفزا ویتکپسورتر كي دیدج یاهرنه هزوم ۱۹6۰لاسرد .تساهنآ
 شمیدق تسود اب تفر هزومهب «بصعت»حالصا یارب «ثیفبرگ» یتقوو داد بیترت
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 ۳ هتشامک «فارگویب» ویدوتتنا یاهملیف میظنت راک هب هک «رزتیب یلیب»

 را .درک دهاوخ داهنشیپ یراک واهب یسک هک هاد هدعو دوخب «ثیفیرگ» و

 .تشگ رب تلوزور لتههب واو دشن هدروآرب وا راظتنا
 نردم لته كي تروصب و داد نویساروکد رییغت لته نیا یتقو

 ۳ یکچوک هناخ زلیه یلروب زا یفارشا نادنچهن یاهطقن رد اه «ثیفبرگ»

 ۲۱ زا دوب هدنارذگ ود هجرد یاهلتح رد ار شرمع رتشیب هک «تیفبرگ »

  یاهینحاران اب هارمه عوضوم نیا .دوب رجزنم رواجم هارهاش یادصورس و
 ۴ شاد وگموگب «نیلوا» اب و دروخب بورشم شیپزاشیب وا دیدرگ بیس
 تفرگ قالط وا زا و درکكرت ار ثیفیرگ «نیلوا» ۱۹2۷ لاس رد ماجنارس

 ۳,۱ سب. لته كي رد اهنت ار شایگدنز لاس نیرخآ «تیفبرگ»

 ۳۰ دوریم ءار اهنابایخ رد فذحیب بترمان سابل اب هک دندیدیم ار وا
 ۳۳۳۰ را اریز هدوب هتشابنا همانزا شایتسپقودنص .دوشیم هریخ اههزاغم

 ۴ .دزیمن فرح سکچیهاب ًابیرقتو تشادن یتبغر همات

 ۲ تسناوت «نمدوگ ارزا» مان هب یکرویوین راگنربخ كي لاحنیا اب
 ۳ توت لاحرد ار وا «نمدوگ» هک «تیفیرگ » هبحاصم -نیارد .دنک هبحاصم

 اه تیصخشزاكبره زا رتزیگناتقر یاهرهچ « تفاب ناوجدنولبكي اب نتفر رو و
 دز رپو هناشنمفارشا هرهچ نامه اب «دوب «ثیفیرگ» نامه وا .دراد شیباهملیف

 ی رهش رد لتح كب قاطا رد دیپس یاهوم اب یگلاس ۷۳ رد هک یباقع ینیب و
 ؛دوب هدششومارف ًابیرقتو اهننوتسم «تشاد تسد نآ نتخاس روهشم رد دوخ

 ر,رروخ راچد شلته قاطارد «ثیفیرگ» ۱۹ع۸لاس هیئوژ مودوتسیبرد
 گرد ناتسرامیبرد دعب زور و دش لقتنم ناتسرامیبهب هلصافالب و دیدرگ یزغم

 9۳كب شیادیپ» ملیف نتخاس ماگنه هکار شنهپهبل هالک و اصع شتختریز +

 شیب هک یبانک زا هتشونتسد هخسن كي و دندرک ادیپ «دراذگیع سهب هشیمه
 ۳۳ ابم» : دیوگیم «نیودلاب نیلوا» .درکیم راک نآ یور تشاد لاس لهچ

 نکب تساوخیم هک یراک ماجناهب قفوم یگدنز رد درکن ساسحا تقوچیه

 . «تسا هدش

 ید رفنراهچ طقف «دروفناج» و «شرامیم» زحب وا هزانج عییشن رد

 ۱۳۲ :تنکیم هک دوب «لیمود .ب .لیسیس» اهنازا یکی هک دننشاد روضح

 ۱ دوبدای مسارم رد اما «مدنبب ار ششفک دنب مدوبن قبال یتح نم .دوب ام همه

 ههب هک اربز دندوب هدش رضاح دوویلاه یاهتیصخش نیرتهتسچرب زا نت ۰
 !دنشاب هتشاد روضح مه دیارج یاهساکع دوب رارق رابنیا «ارپاک كنارف»

 تساهدش تبحص دابز هدوب . تسدیهن کرم ماگنه «تیفبرگ» هکنیا درومرد

 9۳گهدرپس زا.رالد ۳۰۰۰۰ هنالاس وا .تسا هتشادن تقیقح عوضوم نیا ابوگ اما

 ۱۳ ۲ یفاب وا زا رالد ۵۰۰۰۰ كيدزن شزراهب یکلم زین و درکیم تفایرد تباث

 9 دیسریمن شسابلو رهاظ عضوهب وا رگا» :«رکویز فلودآ» هتفگ هب نیاربانب

 .«وا یتسدبهن هو دوب شا ینبغریب
 ۳۵ ان رد و دندرب یک اتنک هب امیپاوه اب ار وا دسج «ثیفبرگ» ناگتسب

 ران كب بحاص «زلبام .چا .یا» ۱۹٩ لاس رد .دندرپس كاخهب تفاییم روح

 رس یسک» :هک تشون «سیفآسک اب» رد یاهلاقم رد یکاتنکرد «شننیمآ» رهش رد

 "شلاووئار» .«دنتسه عالطایب نآلحمزا بلغا هک اریز دیایمن «ثیفیرگ» ربق

 اف رب «یک اتنک»هب تشاد ار «توبزکیاو ناج» سشقن «تلم كي شیادیپ» ۳ هک

 ۱ لفتنم ناتسروگ زا یرگید لحم هب ار «تیفیرگ» دسج نانادرگ راک هیداحتا

 ۶# دوویلاح تحاران نادجو نیکست یارب دیاش و دندیشک ینهآ هلیم نآ رود و

 ۳۲ ور امنیس نانادرنک راک هبداحتا صوصخم ناشن اب رمرم کگنس هحنول

 8۳ هحولكي «یکاتنک» تلابا نانادخیرات نمجنا دعب لاس هدزای و .دنتشاذگ

 نر اپرب ناتسروک هداج ار

 ؟ثیشرگكراو دیوید» دلوت لاس نیمدص اب فداصم ۵ لاس هکنآاب

 ۳ خیرا رد یرضه نایب تاناکما شرتسگ رد شیاهراک شزرا هکیسک «تسا
 ۳ نیاهب «نارهت ملیف یناهج هراونشج نیمراهچ نالوئس هشابیم ریذپان اکنا
 تسودناسنا یاوتحم و یناسنا یاههبنجهب تشادگر زب یاههمانرب یرازگر ب رد هک

 ةرفن غلبم یاهملیف شیامن هب رضاح یاهمانرب جیهردو دنراد صاخ هجوت « راثآ

 اندرک در ار «تیش رگ تشادگر زب» ككي یئایرب رب ینبم یداهنشیپ «دنتسین یدازت

 ی
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0۵۵ ۸۳۲ 51061۲11 

 «دنواس دناتیاس»

 یشخبدیمایاههناشبلغا هنايمرواخیامنیس
 ؛یلام عبانم نادفف رطاخب هک تسا هداد 8

 ینابیتشپ یارب مزال دادعتسا و یزاسملیف تل
 «قیدص»ورصمرد «مالاسل ادبع»نوچ ین امدقشپزآ 1

 . تسا هدیماجناین لماک یئافوکش هب تبوک
 « یئوجرهم شویراد » راک فشک شیپ لاس هم"

 رد «یچتسپ».ملیفو .زینو رد «واک» 8

 نادرگ راک كپ یزوریپ ناونعهب رتشیب («ناک»

 هر ار سس هناشن ناونعهب ات دش 8

 هیت رها یزاسملیف

 ههد زا ناریا رد یلخاد دیل وت تقیقح رد

 ملیف ۲۵) تسا هدوب شیازفاهب ور دعبهب هاجنپ

 ۱۹۷۱/۷۲ رد ملیف۷ ۰ ۱۹۵۹/۰ لاسرد دن
 روشک رساتررس رد . ۱۹۷۲/۷۳ لاسرد ملیف٩* و

 اعهنت و «دنوریم امنیسهب هتشذگ زا رتشیب مدرق

 كي «زاریش» یتح .دوشیم هتخورف طیلب نویلیم

 و تاعوطم

  لهچزاشیپ لاس رد شیامننس ۱۲۸ اب نارهآ

 نا رهت ملیف یناهح هراوسح نیموس

 نا ریا یامنیسهب یهاگنو نا رهت ملیف یناهج هراوننج

 جیلخ یاههنارک كايدزن یهاگشاد كچوک رهش

 امنیس ۱ دروفسک آ هزادنا هب ًابیرقت و سراف
 نیرتنارگ و تا نازرا راست طیلب یاهب .دراد

 یدنمهقالع 5 امت زیننوی بولت هک میب 0
 نویزیولت هاگتسد كي هداوناخره ًابیرقت

 هارب زونه یگنر نویزیولت) دراد دیفس و هایس
 ات یتح یاهتفه ناناوج لاحنیااب (تسا هداتفاین

 .دنوریم امنیسهب رابراهچ
 هلبود یسراف نابزهب یجراخ یاهملیف همه

 نوچ یئادصورسرپ یاهملیف زا هتشذگو  دوشیم
 یاهتیقفوم «ناتسبرع سنرال »

 الثم : ددرگیم رگید یاهملیف زا یضعب بیصن

 سیئ ول «ناتسود» و ندرید لیزاب «یلاشوپ نز»

 یلیخ . یناریا ها ۰ 9

 تسد لادج و 1

 ورد

۹ (( 

 تذل نآ زا مه نایچاشامت و) دنامیم هدروخن
 یباسح یسنج طباور یاههنحص یلو (دنربیم

 یاهمایف هک درک فارتعا دیاب یلک روطب
 تسوربور تیقفوم اب روشک لخاد رد یناریا
 برغرد یروشک ره درومرد هک.تسا یزیچنیاو

 اهنت هک) هراونشج بوچ راهچ رد
 ۳ ۶ و رو تب طسوت هک تسا یاهراونفح

 رهچونم و روپیر مارهب «شویراد ربژه نوچ
 یاهملیف زا ویتکیسو رن رثكي (دد گیم هرادا رونا

 .اریناربا ملیف ۲۲ داد ناکما نایجراخهب یناریا

 دوب هدش هتخاس دعب هب ۱۹۷۱ زا ناشرتشیب هک

 هدزاش» و «همو هبیرغ» 6 اهنزوگ » ملیفهس .دننیبب

 هدش هداد دا ش هقیاس تمسق رد هک «باحتحا

 هداعلاقوف هاتوک ملیفكي .دندیشخردتدشب «دندوبا

 نارماک زا «دموا نوراب هک یبش» مانهب بلاج

55 
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 .درو تسدب یناوارف تیقفوم زین لدریش

 یئامنیس تالوصحمنبرتهب یزیچهچ مینیبب
 كاشنی .ددنویپیه مههب ار ناريا ریخآ یافت
 ملیفرد .تسین هتشذگ هب كيتنامر هقالع هطبار نیا
 هدازفارشاكي «ارآنامرفنمهب «باجتحاهدزاش»

 دابهب ارشناردپ یاهیمحریب «هتشاذگ نسهب اپ
 نیا اب .دزیمآیم مهرد لاحو هتشذگ «دروآپم
 هب تبسن تفرشیپ یاجب رصاعم ندمت هک هراثا

 زا یرتفیرظو رتهدیچیپ تروص اهنت هتشذگ
 .دتنکبه لابند از هتشذگ .یکفطاع

 زا یئایمیک دوعسم «كاخح» "الثم رگید یاهملیف

 رفنتیهاگ هک «هتشذگ یاهتنسهب اهینارپا هقالع
 ۳ هاقتنا «دراد هارمههب ار لوحتو رییغت زا

 «نارگید روضحرد شمارآ» ملیف رد هکنآ لاح

 یگدنز ككبس هتسشنزاب گنهرس كي یئاوقن رصان

 تا

[] 
 ۷10016 ۴و عج هتصعصصم طقع عج
 [1616[12و نر ۲۵ 06661۷6 10۲ ۷2۲
 01 قطع ۲۳211 [مطو هک طمع عه)عصع

 ۲601211۳60 ۲0 وانمو0۲۲ 5 ٩۱0
 2و  ظاط0عاوعلوص .اط طور حج
 520010 رص 1۱۷۵1۲, ]عج 7عوتک
 220و [ظع 01960۷ ۵۶ انوتزهایوط

 )۷هطنزایز و ۷۷۵۲5 (1۵ 09
 ۷ 6ه1ععر 112 1۳0درجه ها. تمصصمو)

 ۷۷25 ۳682۲060 روم جو طع جناب
 ۶ هزصعل - ۱ ۱ تی

 ارناشنارتخد یمیمصریغو رابودنبیب یلو نردم
 یداعریغ یاهگرم رد هتشلک تم ریقحت

 رامیبكي «ثمدآ» رد .تساسکعنم زین نانامرهق

 تیصخش و دنکیم یشکدوخ برقع ككي شین اب
 ًافداصت «یلوپوت» ملیف دننام یدراهرویلوا هدنگ

 هدزاش» رد و دنکیم درخ شزاون لاحرد ارینز

 شلاب كب ریز هتشگرب تخب یناسنا «باجتحا

 قایتشا رتشیب یناریا نازاسملیفنیب طابترا
 تسا دبدج یئامنیس نابز كب فثک یارب اهنآ

 .تسا دوهشم یجراخ لماوع ریثأت هرومنیارد و
 ناربا«نوسرب» ناوتیم ار «ثلائدیهش با رهس»

 «ناجیبتعیبط» و «هداس قافتاكي» رد «تسناد

 دشوکیم هثداحو وگتفگ لقادح زا هدافتسا اب وا

 زا یخرب زا مورحم صاخشا هرمزور یگدنز

# 

 .م ملیف زا هک یوحنهب ار یگدنز یایازم

 ۳. «ار نام رف»راک .دنک میسارف دوریم رتارف

 .دوب یئاضیب
 ۱ لوط لاسود شنتخاس هک ملیف نیا

 ذگ رد هک تسا هنمادرپ و كيلوبمس یمارد

 دیم خر (اهیناریا دوخ یارب یتح) مهبم
 یاهدروخرب و هثداحرپ نانچنآ یئاوتحم زا و

 زا ار هدرپ بوچراهچ یئوگ هک نینوخ
 زاوج درم ارچ .تسرادروخرب «دیرد دنهاوخ

 ار اهنآ مارآ یگدنز ات دسریم یاهیرق هب قباق اب
 نوپهايس هناگیب یاهدع تلعهچب و دنز مهرب

 ناوج درم ماجنارس ارچو دنتسه وا بیقعت رد
 ميمهایب لئاسم دنکیم كرت ار هیرق هرابود

 یامنیس چیه هکنیا هرخالاب و .دبوکیم مهرد

 هنابلطهاج رثانینچ دناوتیمن هنایمرواخرد یرگید

 «رتل زوبن زرکیم ملیف»
*۲ 11, ]۷]1۷۲۸ ۲1۸5 ۱۷۳,۲۷۹], 

 كرادت اب و هوکشرب یثهراونشج

 ناوارف

 تسایهوکشرپ نشج نارهت ملیف هراونشج
 ۲ رارف زا و دوشیم رازگ رب ناوارف كرادت اب هک

 .درادیمرب جرخ "رالد نویلیم جنپ دودح مولعم
 . نویلیمكب دودح ناک هراونشج یرارگ ربهنیزه)
  روضحرد هک هراونشج هرود نیموس . (تسا رالد

 حاتتفا ناریا یونابهش یولهپ حرف ترضحایلع
  یرگید یاههمان ربهقب اسم یاهملیفربهوالع دیدرگ
 شولکیم» راثآ رورم هلمجزا"دوب"لماش زین ار

 .تسدتردنهب شیاهملیف ندید تصرف هک «وچناب

 ۱۰ «رلیاو مایلیو» راثآرب رورم همانربرد

 . هدراذگ شیامنهب هدروخلاس زاسملیف نیازا ملیف
 . زا ۰۱۱ اس رد اهتتش» همانرب و دش

 زا «یارتیج ابتاس» ««نیاژ»زا .«واسوروک »

 ار «اکنال یرس» زا «سیارپ رتسل» و «دنه»

 ۱ «چاک سآر» مانهب یملیف هفاضاب تشاد ربرد

 38 . «نیچقلخ یروهمج»
 ۳ ۰ ن .راونفج یاهفدع زا یکی
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 0 مهمات 5, 1974, طف موعتمص هعنصا ۵۶ اتلص هوا: ۷۵16 0
 مصعوعاهف هسهف مص لا هص0 اهانص 6۲۵ ها هنوندهمم )۵ ۸
 ]صهصمزمصفت زا ۳ععانبها زو ه عن (هنزدو 2112 و۵10 ۱۵ 5
 ره 111مص مالهصع (6معصصفمع وصهص0و 1 صخااتوصر. ۲۱6۲ ۱۳۵۵:۱۵] 1۷[هزهچ
 اب, ۴هتفط طوطامتر ظرم۲هفف هک آعفصو ع۳هفاص0 اتو صهعمصحااب هو
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 یناریا ناوج نازاسملیف راثآ ندادرارقو یفرعم
 ًانایحاو یللملانیب نارگ اشامت تواضق ضرعمرد
 «واگ» ملیف « تسا نانآ یاارب رتاح ب8

 ایند یاجهمه زا ًابیرقت هک یئوجرهم شویراد
 یگداتفاادج ار ناشخ ردیکسای «هدوبر هزیاج

 نیا ندید .دهدیم ناشن كچوک هیرق كي رد ار
 یزاستیصخش یراک هزیرزا ارم سبونریز اب ملیف
 نیا هجیتنرد .دینادرگ هاگ | یناریا یاهملیف رد

 جراخ و لخاد یاهملیف زا یضعب هک عوضوم
 .دندوب سیونربز نودب «هراونشج نیا هقباص

 ربواصتاب «یئاضیب مارهب «هموهبیرغ» ملیف ٍ
 ار نابز دس ددرگیم قفوم هدنزيگنارب و قیقد
 شاهتشذگ هک حورجم درمكياب یقیاق :دنکشمهرد

 ]۵ [هواا۷۵۱ ۱

۲ ۱۵ ۳ 

 ۰ هدرو آی لحاس هیرق كيهب بآ طسوت درادن دایب ار
 رد و هوش یلاها کگنرمه شوک یم درم .دوشیم

 شدایب هتسویپ یلاها یلو دشابكيرش اهنآیگدنز
 هدر رک دناوتمن " ساهتشذک زا هک دنروایم

 هدیمخ یاهرجنخ اب شوپهایس درم جنپ ناهگ ان
 هم

 یهباشم رجنخ یلاها زا یکی یلو «دنک رارف
 شرارفهب هکدهاوخیم وا زا و دهنیم شتسد رد

 عیرسیمتبر اب هجاومو بیقعت هنحص .دهد همتاخ
 .دراد ار مارد وکیسپ كي تیفیک «زیگناساره و
 یصخش سوباک ناونعهب ارهنحص نیا «یئاضیب»

 ار هناگیب درم جنپ و دنکیم فیصوت شیوخ
 ساوح طسوت هک یگرم زا یئاهتروص ناونعهب
 .دوشیم تفایرد فلتخم

 یلاها هکرزخ لحاسرد هیرق كي ندید اب

 00۵8 لعاب 0 3 107۵0 مزهوف ۱۱۶۲۲۰۵ هماطنطو عوو
32۲ ۰ 

 یثاهبارطضاو اهسرتزا شیوختظافحیارب نآ
 رد ار ناشیاههبلک «دیایم دورف ماگنه بش هک
 متلب نیا نئخاس کف هدندوب هتشاس هریاد كي
 زا سپ یتقو . دنکیم روطخ نادرگراک زغم هب
 یرادربملیف یارب لوپ هیهت و وبرانس لیمکت
 یزاسالبو یاهراک هک دنیبیم دوریم روبزمهیرقهب
 ضوع * یلکب ار هقطنم هرهچ هناخراک ثادحا و

 .تسا درگ

 لامش یاهلگنج بلق هب یئاضیب نیاربانب
 هرابود هدنام شدایب هچن آزا ار هدکهد و دوریم

 .دزاسم

 اشیپ رنه هد زا طقف «یئاضیب» ملیف نیارد

 یموب نارگیزاب هیقب و دنکیم هدافتسا یاهفرح
 زاسآ یراکمه تنس رطاخب ناشتیاده هک دنتسه
 وب



 رگپد یکی «دموا ی هک 0 ملیق
 نیرتهب هزباج هک دوبینارباهداعل اقوف یاهملیفزا
 ینادرگ راک هب ملیفنیا .دوبر ارهراونشجهات وک ملیف
 هنوگ «وللدناریپ» یزنط اب «لد ریش نارماک»

 ار یراطق هک تا ییاتسور کرم تب ناو
 ظفح یارب راطق نایدصتم و دناهریم هعجاف زا

 اهنت هن «لدریش» .دننکیم راکنا ار هیضق وریآ

 زا هکلب دراد «سکراموچورگ» هباشم یلیبس

 یاههشیلک و تسارادروخرب زینیهب اشمیعبطخوش
 یاربهنوگ «نوموشار» یئوجتسجاب ار ام یراتفر

 .دردیم مهزا تقیقح

 «ایالاگنش ردل »ین 0 ۳ «بیجعمد رم»

 ینادنزود هرابرد تساهیسور زا ینیشلد یرتناف

 رارف نادنز زا و دنزاسیم هدنرپ نیشام كاپ هک

 نونج مئالع اهنآرد هک «نادنز كشزپ» .دننکیم

 یارب مزال لیاسو تسا هدرک هدهاشم یدروناوه

 بو فرانک ناشرابتخا .رق اارب شام ست
 ًانقیقح اهنا هاگنسد هک دنیبیم شراظتنا فالخرب

 .دنکیم زاورپ
 دا سا
72۳ 7۳ 

 هک یکرامناد « نسلراک دنالبوه نسیا »

 ینایمک طسوت یدوزب وا «خرس لگ ۱۵» ملیف

 نانادرگ راک زا , دش دهاوخ شخپ رنراو ناردارب
 شا رث ناوتمز ار ینایضحرف هه تا یا

 كي هتشون ینامر ساسارب وا ملیف .درک ینیبشیپ
 ناتساد ملیف تسا هدش هتخاس هتسشنزاب سیلپ

 یرفنراهچ صاخ بیترتومظن اب هک تسایسدنهم
 کرم بجوم لیبموتا هثداح كي رد هک ار
 .دناسریم لتقب «دندش شد مان

 یتنس هل رامناد سیلپ» :دیوگیم «نسلراک »

 فا كي و دراد نازاسملیف هب كمک رد ینالوط

 ینویزیولت یاههمانرب ای اهملیف یئامنهار رومآم
 اهنآ .دوشيم هتخاس سیلپ رظنهطقن زا هک تسا
 یرادرسلیف یارب ار رهش زا یئاهتسف اهنتهن

 یارب ار یفاو یاهسیلپ هکلب «دننکیم قرتق
 رارق زاسلیف رایتخا رد ناشدوخ شقن یافیا
 اهسیلپ همه «خرس ست ۱۵ ملیف رد «دنهدیم

 .دندوب یعقاو یاهسیلپ
 نیمزهب هناخ مابزا رتخد هک یاهنحص یارب

 ارناشدوخ هک ی ناسکز ا یداب زیاهسکعنمدتفایم

 «دندوب هدرک بات رپ نیمزهب دنلب یاهنامتخاس زا

 تسا ملاس ًابیرقت دسج تاقوا یضعب .مدرک هاگن
 نوخوتشوگ زا یلکشیبهدوت تروصب مهیهاگ و
 .درادن ناسناهب یتهاش چیه هک دی ًایمرد

 نامتخاس كب لوا هقبط زا هک رتخد كي

 تسرد نم و «دوب هبش همینود «دوب هش ترپ
 دسج هک متفرگ میمصت «یلاد» یشاقن كب لثم

 .مهدب ناشن ملاس تروصب ار رتخد

 نیمز اب ندب دروخرب یادص باختنا یارب
 عافترا نامهزا هدرم كوخ نتخادنا اب نم

۵۸ 

 یعس نم « یلک روطب . مداد ماجنا یئاهشیامزآ
 [هلیف جبار یاههشیلک هدافتسا زا هک مدرک

 هک یسک نداتفا هوحن زا "الثم .منک یراددوخ

 دندود گنج رد هکی ناسک اب نم .دوشيم هتشک

 تقوچیه هک دنتشاد راهظا اهنآ و مدرک تبحص

 عضو كي هکنآ رگم دتفایب تشپهب یسک دندیدن
 هث ولگكب اب هک ی سک «دشاب هدمآ شیپ یداعریغ

 درابود دودح  دشاب هدش هتشک یرتمیلیم ۵

 دتفایم نیمزهب شتروصیور دعبو دوریم بقعهب
 دهاش هک. یناسک .تسا یعافد مسیناکم كي نیا

 ندش هتشک یاههنحص دناهدوب ناسنا ندشهتشک

 دنیآش وخان هلاب صقر یعون ار اهملیف رد
 .«تسا رتبلاج تبعقاو هک مدقتعم نمو .دننادیم

 ی ست داف تیاخ در
 ناشلوّئسم رسفا» :هک دیوگیم «نسل راک »ناششقن

 ًاصوصخم نم و درک باختنا نم یارب ار اهنآ
 هک دهد رارف مرابتخا رد ار یناسک متساوخ

 ناشراتفگ دننا وتب هکنیا .دننک ی زاب یعیبط دنناوتب

 متسلا وتیم نوچ دوبنمهمنادنچ دننک نایببوخ ار
 ًاقیقد ار اهنآ شقن نم منک هتبود ار ناشیادص

 دیاب راک هچ دننادب هک مدرکیم یزاب ناشبارب
 نم هلاسراهچ هچبرسپ اب نیرمت ماگنه .دننکب
 همه هک یتقو اههچب «مدزیم فرح وا اب بترم
 اب نیا ربانب .دننکیمیئاهنتساسحا دنشاب تکاس
 :دیتسن اهن دننک حک دن تحص اهنآاب

 رد هک دیتفگ : مدیسرپ وا زا

 طوب رم اهتمسقنیا .دیدروآنوریب اریئاهتمسق

 سن اهن 5 ۰

 د اههنحص هچهب

 دیهدب رگ اشامتهب اریتاعالطا دبربزگان هک ت سنیا یئانج ملیفكب نتخاس لکشم كي دینادیم»
 بلاجدایز هشيمه یتاعالطا یاهتمف نیا هتبلا و
 نوریب ملیفزا اراهتمسقنبا زا یضعب نم . دنتسین
 یلاکشا مدرم هک مدید ًادعب هناتخشوخو مدروآ
 .«دنرادن ناتساد مهفرد

 ملیفنیا نتخاس رد ناتلکشم ما
 ؟دوب هچ

 خرسلگكب نتشک یلو دینکن رواب دیاش»
 اما متخير دیسا اهنآ یور نم.تسا یلکشم راک
 روبجم ماجنا رس .دندادن ناشن لمعلاسکع اهنآ
 .«منکگ نر اراهنآ مدش

 داع داع دا
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 «یلابرب دولکناژ» اب یتاعوبطم هبحاصم

 اهنت نم ًارهاظ و دش نامزمه نیگنس یفرب اب
 شوپاب هک "متوب «زاولنفح رد رتاح راکترخ

 نیا هجیتنرد و متشاد ار بآ و فرب یارب بسانم

 نم نیب یصوصخ یوگتفگ كي تروصهب هبحاصم

 ینادرگ راکهرابرد «یلایرب»و دیایمرد «یلابرب» و
 :درکتبحص «یدازآحبش» رد «لّیونوب»

 هک یگرزب ناگر اتس اب درادن تسود وا»

 باختنا دوخ یارب یصخشم یراتفر یاهوگلا

 هک یناگشیپررنه اب دراد تسود « دنک راک ناهدرک

 خم رد او هبنک راک تاک امن اب

 ۹۵ ود یب

 رد .دوشسح یگداوناخ طباور یعون شراک
 نا زا ویرانس و تسا مک رایس یزاسههیدب وا

 هب هکنآ یارب یهاگ یلو تسا صخشم

 موع ار تاملک زا یضعب دهدب یهاکف هبنج

 هزاجا وا هب نیاو هش اونشان ار یخا وا .دنکیم

 اب هتشاد شراکی ور رتشیب زک مت هک دهدیم
 ا ناسنا دوش اونشان هکنآ زاشیپ یتح اما

 یتسیلارروس یاهابند قامعا زایئال ویهوا درکیم

 .تسا

 زا هدافتساهب یخوش قلخرد وا راک س اسا»

 هدافتساهب هن و دراد یگتسب صاخ یاهتیعقوم
 یلیختهرباد تب طسو رد ار امش وا .هشيپ رنه زا

 جراخ نآ زا هکد هدیمن هزاجاو دهدیمرارق هتسب

 دیو دنیزگیمرب ار كحضم تیعقومكي وا دبوش
 یاهنحصرد .دراذگیم دیک ًات نآ یدجیاههبنج رب

 تاساسحا اب فرحرپ یئایلاتبا نز كي و نم هک
 هان سیراپ رظانهزا یتاهلاتسپ تراک هب یناوهش
 یدمک یاهراک ی ارب یدایز تاناکما نم «مینکیم

 یخون هزاجا ام هب «لئونوب» یلو «دیسر مرظنب
 .يشابيدج ناکما دحرس ات تشاد را رصاو دادن

 دندنخب یلک روطب هنحص هب دنناوتیم طقف مدرم
 1 راک ماگنه .مینکیم ام هک یئاهراک هب هن و

 ارنیبرود هبواز و تیعقوم تقوچیه «لئونوب»
 اب ار یدایز هاتوک یاههنحص وا دینکیمن سح

 ماجنا یارب یلو دزاسیم یاهداعلاقوف یگداس
 هاگچبد «لئونوب» .دشکیم تمحزیلیخ راک نیا

 نورد دهدبمن تسدزا ار شایک ز انلدو تیساسح

 . ناهنب لاسدرخ كدوک كب هلاسداتفه درمریپ نیا

 تدود وا هک تسنیا رگید هجوتلباق هتکن .تسا

 یرادربملیف راونو دنک مارح ار ماخ ملیف درادن

 ؛تسین رتشیب ملیف لوط رباربود زا هاگچیه هدش
 , كي هب طقف دراد تسود الاغ وا تقبقح رد
 ههدننک هیهت "الومعم یلو دنک افتکا تشادرب

 .دشابهتشاد مه مود تشاد رب وا هک دنراد را رصا

 ناهنب تسیاذج » رد دفدیش وک نیدقتنم

 . نیاو دننک ادیپ یدابز یاهلوبمس «یزاوژروب
 ۱ وا .دوب كحضم رایس «لئونوب» یارب راک

  لوبمس دقاف ًابرقت شدیدج ملیف هک دیوگیم

 . یئاجب ملیف نیا .تسوا رگید ملیفرهزا رتدازآ و
 . رود دودسم هریاد کی رد هکلب 0

 0 ثداوح دراد تسود «لئونوب» .دخرچیم دوخ

 . دنلب یلیخ ملیف تقوچیه دنکل ابد ار فلتخم
 0 .دربیم رس ار شاهلصوح راک با هک ا ریز دزاسیمن

 دیاب هکنیا زا و دزاسیم شرکفرد ار اهملیف وا

 ۳ تعا وب .دراد هل «دنک ملیف ًادعب ار اهنآ

 . لیف زا یتمسق هرابرد و دزیخیمرب رتسب زا حبص
 . .دشدنایم دنک یرادربملیف زور نآرد دباب هک

 . هک ار یئاهزیچ دراد هقالع اهزور نیا دیوگیم

 !دهد ناشن هدنخ اب «درکیم نایب تنوشخ اب ًاقباس

 . تسا دایز یعقاو یکدنز رذ تنوشخ هک اریز

 «تسین دنمرنه تسد رد یرثوم هلیسو رگبد و



 زیچودب اهنتو تسینیژول وهدیا دنبیاپ رگیدآ

 دا
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 ملیفرد ار«ولسنال » شقن هک «نومیسكول «(

 كي رد « هدرک افیا « نوسرب «لالود ولستال

 ملیف نیا ندش هتخاس هرابرد یتاعوبطم هبحاسم

 1 _ :گ

 .مینکن راک هچ تفگیم ام هب طقف «نوسرب»

 مبدرکیم رارکت راب۳۵ ات ار هنحص كب یهاگ ام

 شاقنكي دننام وا .دسرب تساوخیم هچنآ هب وا از

 رتآت كي ار شملیف و دنکیم راتفر یثامنیسس

 ار «كلال ود ولس۷» تسنا وتیم .دنا وخیم .هدشملف

 رکشلیهایسو ورابو جرب اب قربوقرزرپ ملیفكی

 «دنادیم یرورضریغ ار اهنیا نوچ یلو هدزاسب
 . درکن ار راک نبا

 هنا رایشه تلاح یعون شور نيا هجینن

 تک ر ح رطاخب طقف تک رح زا وا .تسا نیتم

 یا رب .دنامیم شاقن كبهب رتشیب وا .تسا رجزنم

 هب رجت كي تروصهب مليفنیا رد ندرک راک نم
 .دمآ رد یروالد نومزآ یعونو یبهذم

 در دع دع اع داع دل

 «فلو نیتشا» ّنادرگ راک «زنیه درف»

 تسا هتخاس دصق هسهب ار ملیف نیا : هکدیوگیم

 یقاورد هدیچیپ یاهملیف نتخاس هکنیا یکی
 مامت اهملیف هنوگنیا هک ارچ . تسا رتناسآ
 شر فده .دننکیم بلج هوخب ار ناتساوح

 یخوش قیرطزا تریصب هک دوبهتکن نیا شزومآ
 هبنج نآ شیامن شموس فده و .«دبآیم تسدهب
 یکدوک و تیموصعم هب هک تسا تبناوهش ]آ
 نامر نیاهب «زنیه» هقالع تلع .دوشیم طوبرم

 . .تساهدوب قرش هفسلف زا «هسه» قیمع یهاگ

 لک ال
 هک «هنشذگش وخ یاهزور رد لابتوف»

 یملیف «دوبر ار نارواد تّییه صوصخم هزیاج
 یشیامزآو یصخش یاهكينکت زا نآآرد هک تسا
 نادرگ راک :تسا هدش هدافتسا انشا یلک تا8

 زردم ژاتنوم كب اب تسیب یاهلاس كينکت زا
 هرودنیا» شدوخ هتفگب هک اربز دنکیم هدافتسا

 . فده اما هدوب یئامنیس یگدنز یاهلاس نیتسخن

 هتخاسشیپ یلیخ ملیف دوش روصت هک وبن نیا نم
 رصنع كي ناونعهب امنیسیمیدق نابز زا نم .هدش
 دشر امنیس رنه مهد ناشت هک مدرک هدافتسا دیدج

 .«تسا هدرک

 ال دی

 نونک ات هک ینادرگ راک « رلیاو مایلبو »

 یاهوماب دق هاتوک یمدآ « هدرو [تسدهب راکساهس

 دولآ زنط یرظن یاراد و بدوم , یسکاخ
 یتاعوبطم هبحاسم كي رد .دوب شدوخ 8
 نانادرگر اک هک مقفا وم نم» : هک درادیم راهظا

 ار ناشدوخهب صوصخم كبس دنهاوخب ناو "

 یور ناشیصخش رهم حالطصاهب و دنشاب هتشاد

ِ 

 یورهدابز یلیخ اهنآ زا یضعب اما .دشاب ناشراک

 ار یئامندوخو رهاظت تروص ناشراک و  دننکیم

 یلبامت نینچ یناوج رد مه نم .دریگیم دوخب

 دشاب طلسم شدوخ رب دیاب نادرگر اک اما .متشاد

 كي شنبرفآ لاحرهب .دوشن هسوسو نیا میلست و
 تسا مهم رایس زاسملیف كي یارب صاخ كس
 «كاکچیه» و «ینیللف» ««نامگ رب» هک «یراک

 داقتنا نم زا بلغا .دناهدش نآ ماجناهب قفوم

 مهدیاشو متسه یصخش كبس كب دقاف هک دوشیم
 شتلع هتبلا و شاب هتشاد تقیقح عوضوم نیا
 ملیف یارب ار یتوافتم تاعوضوم نم هک تسنیا

 شورنیا نمرظنب هک اربز «منکیم باختنا ندرک .
  لکشم اب رابره ناسنا و تسا یزیگناناجیه
 هک منکیم رکف نمو .دوشيم وربور یاهتخانشان
 كبس هدننک نییعت دیاب ملیف عوضوم ملیفره رد

  یصخش یاهملیف هک ینادرگ راک منکبمن رکف
 رک اشامتهب دزاسم دودعم یاهدع دنسب دروم و

 زا یلیخ دیشاب ریگر د یفطاع رظن زا ناتساد

 قفوم یراجت رظن زا هک یثاهملیف زا تاقوا
 .«ماهدرب تذل «دناهدوبن

 عدد

 هبحاصم كي رد نارواد تّنیه .یاضعا

 ریوصت ندرکنشور دصقهب یئوگ هک یتاعوبطم
 بیترت «نارهت ملیف یناهج هراونشج» هدنیا

 ار رگاشامت و ملیف نیب هطبار هلئسم «تسا هتفاب

 .دنداد رارق یسررب دروم

 :دنکیم فیرعت یناتسأد «نایلومام نیور»

 .دروآ نوریب خاروسزا ار شرس یکچوکش وم»
 لخادهب و تسا خاروس یولج یگر زب هبرگ دید
 کگس كي یادص دعب هقیقد دنچ «تشگ رب خاروس
 اجنآ زا دیاب هبرگ هک تفرگ هجیتن و دینش ار
 هب رگ دمآ نوربب خاروس زا یتقو اما .دشابهتفر

 نیا یقالخا هجيتن .دروخ ارواو دبرپ وا یور
 هناگیب نابزكي لقادح نتسناد هک تسنیا ناتساد
 .دروخبیم درد

 رهوج تسین یبوخ ملیف لکشم ملیف كي
 نم رظنب .تسا نآ طابترا داجیا تردقرد ملیف

 كي رد "الثم هک تسین یصاصتخا زیچ كي ملیف
 دننیب ارنآ مدآ نیجود كب طقف هتسرد قاطا

 . «دندنسیب و

 تناتساد (یروژ وضع) «هبرگب ور نلآ»

 شیرابیوسنارف فورعمزاسملیفوتسیرانس سیون
 ردیهاگ شخوش راتفرهک هتفشآ یاهومووبنا هایس

 : هکدوب دقتعم دو ؛شیاههتفگ نیرتیدجاب داضت

 لاور قباطم دنکیم یعس صخش راک عورشرد»
 نایب یارب دیدج هاررگا اما «دزاس ملیف لوادتم
 دینیرفایب یدیدج كبس و دینک ادیپ ناتراکفا
 حیجرت ًاصخشنم .دنکیم ادیپ یلکشم نابز ملیف
 .«مزاسب یصخش و یراکتبا یاهملیف مهدیم
 درک در ار «هیرگبور» هتفگنیا «نایلومام»

 «یلایرب دولکناژ» یئامنهار ماگنههب «لئونوب» : الاب

 ملیف یرادربملیف زا هنحص ود نیب «یتیواکینوم» و

 «یدا زآ حبش»

 «زنیهدرف» فلوونیتشا : نیئاپ.

 تخاسیصخش ملیفكب ناوتب منکیم رکف» فو

 ملیف راک ساسا .دشاب لکشم نآ مهف هکنآیب

 .دریگب رارق مدرم هجوت دروم هک تسنیا رتاثت و
 لاحرهب اما «درک هدافتسا یدبدج نایززا ناوتیم

 .دشاب مهلباق دیاب ناب زنیا
 كي لثم ارنآ مزاسیم ملیفكی یتقو نم

 رگا منک رسکف .منکیم اشامت یلومعم رگاخامت
 روضح هنحصرد رگ اثناهتكي هیحوراب نادرگر اک
 یتحا ربتسنا وتدنها وخن ناگشیپ رنه «دشاب هتشادن

 .«دننک ی زاب

 «ییمد زی رفج یتب»

 ٌلجم ریظن یبرغ هبرشن دنچ زین نیا زاشیپ - ۱
 ریظن زین ناتسلگنا پاچ «یدوتیو یتامنیس» فورعم
 مالعا «رتلزوین زرکیم ملیف» یثهفرح و یصصخت هلجم
 دراد یاهجدوب نینچ نارهت هراونشج هکدندوب هدرک

 هراونشج تالیکشت هک تسا یلاحشوخ ثعاب هتبلا نياو

 یقطنم راک هجدوب ناونعب یمقر نینچ هک هدوب نانچنآ

 هراونشج نیموس هجدوب هکتسنیا تیعقاو اما «دنکهولج

 راز دصتفه لداعم ینعی لایر نویلیم هاجنپ زا رتمک
 شرازگنیارد هک تسایمقر دصرد۱۵ طقف هک هدوب رالد

 «۵6 امنیس» .تسا هدش رکذ
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 درس ۰ سس جم ح

 ی«الط لخن» هدن ریهب ضا رتعا

 ! ناکل اوبتف

 ملیف نادرگ راک «هنیمح ردخل دمحم»

 هدن رب «رتسکاخ یاهلاس تارطاخ» یاهریزجلا

 تاعوبطم فرطزا «ناک لاویتسف یالطلخنهزیاج
 هتفرگ رارق داقتنا و هلمح دروم تخس شروشک
 یاهلاقم یط «دهاجملا» همانزور هلمجزا .تسا

 هتشونو هتخاس مهنم هرپزجلا تلم ریقحتهب اریو

 هک «رتسکاخ یاهلاس تارطاخ» ملیف هک تسا

 تلم یارب .هدش نآ جرخ كنارف نوّیلیم تفه

 کر زب یونعم و یداصتقا ررض كي هربزجلا
 نیا خساپ رد زین «هنیمح ردخل دمحم» .تسا

 : رد ینف ناسانشراک یتقو» :تسا هتفگ تالمح

 دنوشیمهابتشا راچد هناخراک كي حرط ندرک هدایپ

 ررضتم كنا ف نویلیم هاجنپ ات یس تلود و

 اما .دنکیمن یاهراشا بلطم نیاب یسک «ددرگیم

 مزاسیم یملیف كنارف نویلیم تفه اب نم یتقو

 همه ضارتعا دروآیمرد لوپو دربیم هزیاج هک

 «!دوشیم دنلب

 ! «باجتحاهدزاش» یا رب نادرگر اک هس

 «دفراد عالطا ناگدنناوخ هک روطنامه
 هتفهود» شیامن همانرب رد «باحتخا هدزاش»

 شهدا شان نکا :راونشج «نانات راک

 یلیخ شیامن نلاس «مایف یلبق ترهش هب هجوت اب
 :6ناک » ندا لاوتعم» مست ان و لقب تعورشهب

 لخادرد اجندوبن تلعب نارگ اشامتریاس دورو زا

 .دمآلمعب یریگ ولج نلاس
 هدنامن ملیف شیامن عورشهب یئهقیقد هسود

 فص هب ءانتعا نودب «ارآنامرف نمهب» هک دوب

 دیسرامنیس یدوروبردلباقم «رظتنم نارگ اشامت
 ۱و همه اه ات ط هک دوش اعاده

 تشاد هدهعب ار یدورو برد لرتنک هک یمناخ
 داد حیضوت وا هب «ارآنامرف» .دیدرگ وربور

 .«متسه ملیف نیا نادرگر اک نم» هک

 : داد خساپ یدرسنوخ اب مناخ رتخد

 نادرگراک دناهدرک اعدا هک ار رفنهس لاحبات»
 مه ملیف كي و - ماهداد هار دنتسه ملیف نیا

 «!درادن جایتحا نادرگ راک ه س زا رتشیبهب

 یاهملیف یناهج هراونشج "
 نانز یهنخاس

 صاضتخا اردوخ سیراپرد هک یاهراونشج
 هداد نانز هرابرد یاهملیفو نانز یاههتخاس هب

 و ثحب تاسلج و یتاعوبطم یاهسنارفنک
 رگیدیاهشخب وئدیو تمسق كب نینچمه هرظانم "

 دنلب یاهملیف رتشیب . دادیم لیکشت ار هراونثج

 نهب یدیدج هانوک یاهملیف اما تشادنیگ ز ات
 ۱ ۰ 2 دم آرد

 هحاس یاهملیف هب طقف هراونشج لاسما
 را یاهملیف نایمرد . دوب هتخادرپ نانز
 ریچ» ۰ «ندول ارابراب» یهتخاس «ادناو»

۳۳ 
 م۱ یهتخاس «اهجوز» و «دیراورم یاهلگ»

 رم یهتخاس زا دیاب نینچمه . «گنیلرتز
 یوبدالجن [»ناونعاب و هرابرد«اولد هدنالوپ»

 ۳ شیامن دنتسم راثآ نیب «یبالقنا كي ربوصت

 . درب مان رگید هدش

 یراودیما میسن
 الاس شورف مقر یروطرریخایاهلاس یط

 وخزا اهیلیخ هک دوبلو زنلاحرد ایندرد اهملیف

 مس دلوتدهاش هکیناسک یدوزب ابآ دندیسرپیم
 رهاش دنرادننس لاس داتشهزاشیب الاحو دنآهدوب

 ۳ لاسنیا اب ؟ دوب دنهاوخن نآ نیفدت مسارم

 من ناهج یامنیس داصتقارد ریخا لاسراهچ
 9رگندبزو ینیبشوخو یراودیمازا یمیالم
 شورفرپ) «ویتوموک و ل»یاهملیف دادعت .تسا
 یاهشورف . تسا هداهن شيازفا هب ور تعرسب
 اصحنازا ریخا یاهلاسرد یرالد نویلیمنیدنچ

 وناهملیف «اهلاسنیمهردو هدم آر دید ودعمیاعملیف

 | هک یک دنا نامز تدم یط هکدناهدش هیهن

 "راتیاهملیف نیرتشورفرپ ۰ درذگیمناششپ امن
 ادومن ریز لودح . دناهدراذگ رس تشپ ار امنیس

 لاسزا هک تسیئاهملیفشیامن تدموشورف نازیم
 ۱ ۱هدم [ردشی امنب هدحتم تالایارد دقبهب ۱۹۷

 یمنهج جرب - ۰

 3 . (هتفه )۱٩
 اد نویلیم ۱۷ ر۸+ مود هدناوخردپ - ۲

 1 . (هتفه ۲۰)

 ؟) رالد نویلیم ۱۳ره هزرلنیمز - ۳
 . (هنفه

 زالد نویلیم ۱۸رد



 ۲" ددجم نی خبر 25 نفر دابرب

 . (هتفه )٩۷ را 8
 ۱۲ ر۸قرش ربسلاعب رس راطقرد تیانج 9

 . (هتفه ۲۲) رالد ن لوت

 . (هتفه ۱۹
 ۳۰) رالد نویلیم هرع ینیچ رهش - ۷

 ۱ - (تن
 . (هتفه ۲ ) رالد 0 ۸رآ۲ + ین -
 . (هتفه ۱۱) رالد نویلیم در۲ وپماش -
 رالد نویلیم هرو هرخسم مناخ ۳ ۰
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 متسیسرد ۱۹۷6 لاس زاغآرد هک یناربیش#

 رد لیدعت هب رنم « داد خر این ایسا ۳ ِك

 ۳ لی روشک نیارد ملیف روساس یاهب و

 «6۲ ناتسبات» ریظن یئاکیرم |یاهملیفزا یراب

 دنتسناوتیئایناپسانازاسملیفو دنتفرگ شیامن

 تسناوتنشیامن یداز آرادقم نیا لاحنبا اب

 هناروسجیاهملیفیاشامتیاربنارگ اشامت ی

 یدبآ یترهش یضعب هکیزورما یاو
 یاهسناژآ هک تسا یلاس دنچ . دهاکب « دن

 یاهترفاسم هسنارفزرم كبدزن یاهرهش ینرفج
 بیبرت یئامنیس تالیطعت مانب یعمج هتسد هاتوگ

 -عونمم یاهملیف یاشامث نادنمقالع ات
 یوسنآ یوسنارف یاهرهش هب ایناپسارد شیامل

 روشکب اهملیف نیا یا سپو هدرک رت#

 را ی ار ی هنوگ, ۱

 زرم كيدزن یاهرهش نانکاس اذهعم درک عونمع

 یاهرون مزاعفلتخمیاههورگ رد هتفه ره

 نارگ اشامت هک تساجنیا بلاج .دنتسه ی

 زا یضعب یاهملیف یاشامت یارب ۴

 «یعیبط هزادنا» ریظن ناشنطومه یاهناد

 رثا «یدازآ حبش» ,و «اگنال رب سیو 8

 اهرفس هنوگنپا جنر دیاب زین «لئونوب سیئول
 ۰ دنژاس را ومه #۹ 2

 یشانو یرورضریغ یاهتراسخ رطاخب یباکپرف
 یاههخسنزآ ملیف ناگدنهدشیامن تبقارم مد

 «یتنلاوكج» اربلطمنیا .دنهدیم نابز ۶
 یاهراون یفرعم نمض هتبلاو تسا هدرکنآ

 رد ار دیئولولس عون یاج لامتحاب هک یدیلج

 «شیامزآتحتدیدجعونود .تفرگ دهاوخ
 یگنر بش ملیفو كلادک نمتسپا «رتسیلپ» زا"

 دروم یاهملیف هباشم ًانبسن تمیق اب تس

 . رتشیپ تمواقم تیلباق اب و رتتخس اما

 نریلیم ۱۰رو روینوج نیتشکنارف -

 ,ناشن هنهرب همین لکشب ار ناتز ناشپاه

 شر 9 2
 ٍگرزب یاهیناپمک رالد نی ۲۵ هنالاس "

 «نیلپاجیل راج» تشادگر زن

 نا رهت هراونشج نیمراهچرد

 یکی نیلپاچ زلراچ رس تشادگ رزب یارب
 مچ هک ویستا ناتسرخ نیرت رو زا

 یتسودناسنا و یناسنا یوق یاههبنج زا

 ۳ را را

 .تفای دهاوخ بیترت مراهچ
 زورم» یاههمانرب همه دروم رد هکنانچمه .

 یاعهملیف .هدش لمع نارهت هراونشج «رانآ

 ساوسو و تقد تیاهن اب «نیلپاچ تشادگر زب»

 :تساریز نیوانع لماشو «هدیدرگ باختنا
 ت شودهب کگنفت» ۰ 6۱۹۱۸ یکس ی سان ز»

 یوساب موجه» ۰ ۱۹۲۳ - رثاز») ۸

 یاهینشور» ۱۹۲۸«۰-  ریس» ۱۹۲۵«۰-- الط

 ۲۱۹۳۹ - دیدج رصع» ۰ ۲۱۹۳۱ ت رهش

 بت ودروویسم») ۰ 0۱۹۵۰ - کر زب روتاتکید»

 و ۱۹۵۲ - هنحص یاهینشور» ۷

 .«۱۹۵۷ - كل روب وینرد یناطلس»

 . دراچبر»ینادرگ راک هبیملیف «اهنیاربهوالع

 ناونع تحن دنله روشک لوصحم و «نو وسرثاپ

 هک « 1طع 6عهمناهصمص دهم باقاد 9 و»

 «نیلپاچ» یگدنز هرابرد هتعاسودو دنتسم یرثا

 . سیئوسرد یریپنارود ات ندنل ردیک دوک نامززا

 نیمراهچ رد «ناهج رد رابنیلوا یارب « تسا
 .دش دهاوخ هداد شیامن نارهن ملیف هراونشج .

 هرابرد یبلاطم «۵۶ امنیس» هدنپ هرامشرد

  دیهاوخ «نیلپاچ زلراچ 2 و. ال اب یاهملیف

 .دناوخ
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 یللملانیبعماجمینآریاناوزاس
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 ملیف یناهج ۷ هراونشج هتل هرود هس رد

 یمجرتم و یشامنهار
 نامزاس» هدهعرب هراونشج

 .تسا هدوب «یللملانیب عماحم یناریا

 لاستشه یللملانیب عماجم یناریا نامزاس

 ۳ ما اه نا روما هر و شب
 نامزاس نیا .دیدرگ لیکشت نارهت رد یللملانیب

 تری یا اه یا زا
 نامزاس هک ینالایکشت .دوشیم هرادا یو ماقممئاق

 اهسنا رفنک یرا زگ ربیا ربیللملانیب عماجم یناریا
 همج رث ت اعدخ

 یئارپذپ روما نارعهت

 5 زا دننررابع تا ۳ دوج وب

 یفاک دادعت نتشاد ثرادمو دانسا پاچ «نام زمه

 یللملانیب نابز دنچ ای ود هب انشآ رادنامهیم
 نفلتو فارگلتوتسپ لیبق زا ینارباخم لیاسو
 6 یتناعالطا سورس « یکناب تامدخ سکلن و

 . هریغو لقنولمح
 ٩۰ طقف یللملانیب عماجم یناربا نامزاس

 امتسنا رفنک عزا رگ ماگنهبیلو دراد منادوضعرفن

 یارب تقوم وضع رفن رازه راهچ یراکمه زا

 هک
 الا. یتعنص یاهتفرشیپو یداصتقا دشر

 , یالملانیب عماجم زا یرایسب هجوت اریخا

 اس تهج نیمهبو هدرک بلج ام روشک یوسب
 ۳ 0 یاهسنارفنک زا یدایز دادعن

 ۳۱ رفتک نا نیا نیرثگ رزبزا یکی .ددرگیمرارگ
 ۱ هک دوب رشب قوقح یللملانیب 0
 ۲٩ زا رفن ۸۱٩ تک رش اب ۱۳۶۷ هام تشهبیدرا

 جرات نآ رد .دیدرگ لیکشت نارهت رد روشک

 ۳۲۲۱ «راملانیب مماجتم نناریا نامزاس»
 ۳۲ ترم نا یسسان ناب یک تیم

 راک مجح هک سنارفنک نیا روما هرادا هدهع
 ۳۳: » .دمآرب «دوب للم.نامزاس راک دح رد

 ۲ زین «ایرالامو یریسمرگ یگشزپ یللملانیب
 ۷3 یکب زین روشک ۰ زا رفن ۱۲۳۹ تک رش
 ٩۳۷ روی رهش رد هکدوب یگ رزب یاهسنارفنک زا

 یجرنم و یرادنامهیم روما و دیدرگ رازگررب
 رب یللملانیب عماجم یناریا نامزاس ارنا

 .:تشاد

 رد
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 هک ست کر تلعی هلش کرد هک روطنامه ٍ

 ادیب یداصتقا 3 یدیلوت روما رظن زا نا. ِ

 لقتسم تسایس كي زا یوریپ نینچمه و .د گ

 یاهروشک مامت مارتحاو دامتعابلج ثعاب هک

 7 زیم ماد روطب ًابیرقت امروشک هدیدرگ ناهج

 1 اجم و اهسنارفنک و ناهج هتسج رب یاهتیصخش

 اریا نامزاس تهجنیمهب .دشابیمیناهج گر

 لاس لوط مامت رد ًابیرفت زین یللملانیب یاب

 هدهعرب اریناهج یاهدادبور یرازگ رب تیلوئ

 هجوتابو اهدادیورنیا ینوگ انوگ هب هجوتاب .دراد
 هب هک

 نامزاس» راک تیساسح و تیمها «دنب ایم
 ینانامهیم هفرح و تیصخش «تایحور هب

 کو نشور رتشیب «یللملانیب عماجم ین

 ریظن «ملیف یناهج ه زاونشج كي نانامهیم [

 نان نایمرد هک «نارهت ملیف یناهج هراونشو

 ناگدننک هیهت « نانادرگ راک « ناگشپ ِ

 یرنهو یگنهرف یاهتیصخش گ ناراگنهمانزوز
 ۰ ساسح یدارفا ًابلاغ هک ) فلتخم یه ی

 تی زتتا

 نانامهیماب «دنرادرارق (دنتسهعفوترپو جنردوز

 راکشزرو ًامومع هک «نا رهن یئایسآ یاهیزاب»

 "الماک یتایحوروقالخا «دنشابیم تسودشزرو و

 ینابزیم و یرادنامهیم .دنراد توافتم

 ناوارف ینادراک و هب جن هب جایتحا یدارفا

 نامزاس هدش هدید الامع نونک ات هکر وطن | .دراد

 هدسهع زا یبوخب یللملانیب عماجم ینارپا

بقت هک یئاهتیل وئسم
 "دن ومن تا هدمآ رب 6 رک ل

 روما هکدوب «نارهت یئایسآ یاهیزاب» «ناشخرد

 _ِ راک هد ندش هجرت دروم نا یرادن امهیم

 زر تک .تفرگ رارق

 0 نامزاس» راک زرط و شور دنتف رگ میمصن

 یشزرو یاهدادیور ریاسرد ار«یللملانیبعماجم
 مو

 یجراخ

 .دنهد رارق سابتقا دروم

 یرنه فتا تات تشک هک ی ناکن رب والاع

 لیبق نیا یرازگ رب زا یشان یونعم تاطابترا و

 تناوش یارب هک یاهدنیامن ره .تساهدادیور

 تیصخشهب هجوت اب دیآایم نارهتهب یسنارفنک رد

 یتسد عیانص قنور و شرتسگ و یخبران

 یئیننسح ریفس عقاو رد «دوخ یملع اي یسایس
 : هک اریراک ۱ و دو کا

 دباب اهلا مت لوط رد «ناربا» ندناسانش یادرب

 داد ماحنا 5 ریغو ملیف هه باتک هراس 8

 یناساب سنارف ثنک كلی یرا سر ته تو

 .دزاس یل امع دنا وتیم

 مدرم زا رفن نارازه لاسره لوط رد

 .بنامهیم مدرم و ام روشک اب «دنبایم ناریاهب
 زا دوخ تماقا یط رد و دن وسم ِ و

 ِ هدافتسا ؛دزاذگیم 0

 ینا ۳ نامزاس

 شقن «تالیهست نیا ندروآ مهارف ربهوالع

هج بلجرد یللمل انیبعماجش ینارپانامزاس
 درگنا

 یاهرهش رد كلرحت داجیا « یجراخ یاههیامرسو
 نارپا

 .تسا ناوارف تیمها دجاو

1۳ 



 ناکدوک یرکفشرو ربنوناک تیقفوم
 یوک | رک اویتسف رد ناناوجونو

 0 یللملانیب لاویتسف نیمهدزآ ود

 نتوژ متشه ان موس زا ناتسهل یوک ارک رد هاتوک
 هام دادرخ مهدحیه ات مهدزیس اب قیاطم ۵

 دش رارگ رب ناتسهل یوکارک رهش رد ۶

 نوناک یئامنیس رک رمرد هدش هیهت .«خر» ملیفو

 ینادرگ راکهب ناناوجونو ناک دوک یرکف شرورپ
 تانح زا راختفا ملیید هدنزرب یقداص ربک |یلع

 ناک دوک یاهملیفیللمل |نیب لاویتسفنیمهنرد خر

 ملیید تفایردب قفوم زین نارهت ناناوجون و
 ملیف نیرتهب یارب ناکدوک یرواد تّیه راختفا
 ِ هانوک

 «یقداص ربک |یاع» یهتخاس «خر»

 ناگد ننک هبهت یللملانیب نویسا ردف

 هراونشجنیمتشهوتسیبیرا رگ رب نایرجرد
 یللمل !نیبنویساردف » یمومع سالجا نیتسخن «ناک

 یناگ دنیامن تک رشاب «ملیف لقتسم ناک دننک هیهن

 نویسازدف همانساسا بیوصت روظنمب روشک ۲۱ زا
 .دیدرگ لیکشت هریدم تّیه باختناو

 تک رش :ملیف هیهت دحاو ود «ناریا زا

 ینواعت و ( یساس) ناريا یئامنیس تامدخ

 ار نویساردف نیا رد تیوضع ورشیپ نارگ امنیس
 .دن |هتف رپذپ

 فرودنلشا رکل و یاقآ «ثحیدروم هسلجرد ۱
 «نسیفرتنآونعت ینامل , ناد رک را و

 سیئربئان ناونعب ناریازا رونا رهچونم یاقآو
 . نویساردف نیا - دندش باختنا نویساردف

 یللملانیپ نویساردف» یارب یبیقر هدنیآ رد
 .دوبدهاوخ «۲۸۳۳, ملیف ناگ دننک هیهت عماجم
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 یگنفه تاسلجو نا رهت دا زآ یامنیس

 تاساجشیپیدنچز ا «نارهنداز [یامنیس»

 لیکشت «دنومهنیس» امنیس رد ار دوخ یگتفه

 هک «نارهت دازآیامنیس» تاسلج همانرب .دهدیم

 نارگاشامت و اضعا لابقاو هجوت اب هشيمه نوچ

 درک ادیپ یرتشیب عونت تسا هجاوم وضعریغ
 «یرتمیلیم تشه راثآ ندروآرد شیامنهب نمضو

 یرتمیلیم ۳۵ هاتوک یاهملیف و یرتمیلیم هدزناش
 نازاسملیف هتسجرب راثآ شیامنهب مادقا «یناریا

 .تساهدومن زین ناهج یاهفرحو یبرجن
 تعاش 9 «داز [یامنیستاتنللج

 وُشیم وشیم رارگ رب دن ومهنیس امنیسرد ۱

 ناهفصا دازآ یامنیس هرا ونشجنیموس

 حج

 هزاونشج نیموس ناهفصا دازآ یامنیس
 نیبزا و درک رازگرب دادرخ ۸ ات ۳ زا اردوخ
 . زیربت « نارهت « دهشم « زاوها زا ملیف ۰
 «رهشوب «نادابآ «زاریش «لییدرا «نامرک ,نادمه

 كلارا « سابعردنب « دابآمرخ « شوش , هیئاضر

 ار ملیف ۲۸ دوب هدیسر هراونشجهب هک ناهفصا و
 3 باختنا هقباس شخب یار رد یا هتک

 .دش عیزوت نینچ زیاوج رثآ ۲۸ نیا نیبرد و

 دابآ مرخ دازآ یامنیس هورگ هب لوا 1
 -- شزاسملیف هورگ هدنزرا یاهشالت رطاخ هب
 «هدازیراقدیجم»هتخاس «اهتنا» ملیفهب مودهزیاج

 «كرتشم یاهراوید» هب موس هزیاج - نارهت زا
 هژیو ریدقت - ناهفصا زا «نمیهم اضر» ٌهتخاس
 ٌتخاس «دش مامت یزاب» ملیف یارب نارواد

 12 نام رم دنمزآ هرتد داور
 -- سابعردنبزا «یلیقع دمحم» ٌهتخاس «دیدرت»

 ملیف رادربملیف «هنیئول» هب یرادربملیف نبرتهب
 سو تر و یاس دا

 «مریگب یهام مهاوخیم» ملیفهب ناهفصا زکرم
 ها - رهشوب زا «یناقهد نیسح» هتخاس

 دیجم» ٌةتخاس «اهتنا» ملیفودهب ناهفصا هاگشناد

 ٌةتخاس «دیشروخ لابندب» و نارهت زا «هدازبراق
 ایم هزیاج - ناهفصازا «یقطان نیسح»

 دیشر » هتخاس « ایور» ملیف هب ریبک شوروک

 نارهت ذازآ یامنیس هزیاج تنارهت زا «یرواد

 -یرادربملیف هعومجمر طاخب «روپنسح زی ورپ»هب
 هیات

 ناهفصا دازآ یامنیس هراونشج هرود نیا
 ار یتانشآ : كي - تشاد مه یبنج ههانرب ود

 بس امنیسو نویزبولت یلاع هسردم نازاسملیف
 ۰ ۱۳۵۳ لاسرد تشه یاهملیف هدیزگر ب

۳ 

 ناتسلگنا یامنیسرد نارحب

 ۳ الدع ناتسلگنا یامنیس تعنص»

 :ربتعم زا یکی رظن راهظا نیا «۰ هرادن
 ۳۰ تعنص هرابرد ناتسلگنا نارگ امنیس

 ۳ ردع هنایلاس ناتسلگنارد ۰ تسا روشک

 یانم ماقمرد هک دوشم هتخاس یئامنیس ملیف

 را یکدنا مقر ایلاتیاو هسنارف یامنیس تعنص
 ۱۳ ۱ات تال وصتمزایرایسب هتشذگ نازا

 رم هبهتیئاکبرمآیاههیامرس اب زین ناتسلگنا
 اکنا یاهملیفرد اهیئاکیرمآ یراذگ هیامرس
 روم هکینامز .دش عورش ۱۹۰ یاهلاسزا

 وررد ,یقالخا یاهیدازآو روشک نیا پاپ

 > دوخ یوسب تدشب ار نایناهج راظنا یسنج
 _اکنایاهملیف هک دوب هزودنیمهرد .دوب هدرک

 مین و 1۳0 جعل" ۰ «زنوج مات» ریظن
 هدشوریور لابقتسا اب ایند مامترد «دنابززمیج»

 ۳۳ نآر تاب هارمه تعب لاس هد
 هر ۳3 یتاکبرما ناراذگ هیامرس ناتسلگنا

 کیم یراددوخ یسیلگنا یاهملیف هیهترد
 رو ازا دراد میمصت ناتسلگنا تلود یفرطزا

 ۳ عفانم دصرد جنپوداتفه ۷۲
 ولکان .. دنک هک ولب ناتسلگنارد ار یئاکیرمآ

 اک 7 یاهیناپمک عفانمزا دصرد هاجنپ طقف

 ار نآ جورخ قحو دنامیم  یقاب ناسلگتود

 نصرد راک 0 لک ار ی
 ۱۳ ار اتم اکمآ یادش
 ؟نا یامنیس تیمهارپ یاهملیف زین رضاح
 یزول فزوج»ریظنیئاکیرمآیاهنادرگ راک ار
 رون» « «كيربوک یلنتسا» « «رتسل دراچبر»

 دننک هیهن طسوتو «نامهنیز درف» ««نوسیج

 (زتسینرآدتیانوی» و «رنراو» یاهویدوتسا
 . دوشیم هتخاس نارگید

 نی 7 ششم ۱۳0

۳ 3 ِ ۳: 

 ۵ ریسلاعبرس راطقرد تبانج

 هرونک همه لثم زین نویزیولت دوجو
 ۳ هتخاس دراوناوا رفتامطل ناتسلگنایامنیس

 ۱۹۵ لاسزا روشک نیارد اهملیف شورف
 ٩۶ ۱۹۷ لاس رد طقف و دوب لوزت هب ور

 ٩ لاس هب تبسن اهملیف شورف رابنیتسخن
 زد تیانج» ملیف . تشاد كدنا یدوعص

 ءابتفا «تمول یندیس» رثآ «قرش ریسلاعیرس



 دروکر رضشاح لاحرد «یتسبرک انا 0 ام

 «تسا هسس ناتلنارب ار اهیلف مامو 3

 تسا یملیف «قرش ریسلاعیرس راطقرد تپ
 دوجو ینعی قفوم یاهملیف دیدج لومرف اب ۲
 للجم یاهروکدو ددعتم سانشرس نارگیآ

 لاحنیعرد هک هدش هتخاس.هدننک ه ه ریخیاههن ۳

 هتفرگ ناترف ستار ی ناف گ 3

 ملیف» نبا تیقفوم هک دوشیم یتیبشیپ . تا

 از ناتسلطن ۴ یاهنسز هتک شو تعص یدودج

 وجوننادرگ راک «لسار نک» .دشخبب هزان ناج

 لاح نیعرد زین روشک نیا یامنیس نکشتبو
 نیدقتنم مهو نارگ اشامت مه هکدزاسیم یئاهبلو
 تلع نیمهب .دتسرفیم نوریب نلاسزا یا اب
 ناونعب اهلآویتسفرد ًابلاغ رگ امنیس نیا ی دایف

 .دنکیم) ترش ناتسکنا یامتبس تعش هدنیاب

 «نوسردن 7یسدنیل» ریظنیسیلگنارگیدنازاب

 نتخاسب تسد شیبو مک زین «نمروب نا8
 . دناهدز یقفوم یاه

 رد زین ناوج نازاسملیفزا یرگید ههبج 8

 یاهملیف یلیلق دادعت هکدراد دوجو روشکن
 تالیکشت» و «رنکررب هجریش»ریظن یا
 دیدش نارحب دوجو اب هکدناهتخاس «یصوصخ

 ناشراک همادا هب یدیما ناتسلگنایامنیس یداصتق

 . درادن دوجو
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 لاویتسفرد رلیاو مایلبو راثآ رورم
 اکیرمآ ملیف

 هک «اکیرمآ ملیف لاویتسف» نیمجنپ رد 3

 ات ۱۷ زا اکیرمآ سارگترد «سالاد» رهن

 لب تر 0 یراچ لاس سرام هام ۳

 «رلیاو مایلیو» یاهملیف هب راآ رورم همان

 زا ملیف تفه همانرب نیارد .دوب هتفای سصاصتخ
 -(۱۹۳۰) ثروز داد : مانب نادرگ راک نیا راث 3

 --(۱۹۳۹) ریگداب یاهیدنلب - (۱۹۳۸) لبهرج
 هاگ آ راک ناتساد - (۱۹2۱) كچوک ناهالوژ

 و (۱۹6۰) هناتسود بیغرت - ( ۹

 ارد سا (۱۹۲۰) رنویسکلک

 «ءاگ اراک ناتساد» یانثتساب اهملیفنیا مامت

 رورم همانرب رد «رلیاو» رگید رثا جنپ هو

 یناهج هراونشج نیموسرد «رلیاو مایلبو» را
 .تساهدش هداد شیامن نآ 8

 امنیس لاس 3 تنه

 هرود نیمتشه و تسیب یرازگرب نمض
 زین «امنیس لاس داتشه» هاگشیامن ؛ناک لاو

 ار :دد .تفاب بیترت رهش ن ربا یرادررهش نلاس

 «یرادربملیفهب طوب رملیاسو زاهعطق 6 گن
 زورماهب ات مابا نیرتمیدق زا ادص طبضو ی

 ناگ دننک دیدزاب یاشامت ضرعم رد و یروآ مچ

7۳ 

 ) ان دعا را یعت .تشاد رارق

 نت 6 ریمول فا رد ونامتیس» ریظن دنتسه د رفب

 ,یئوداج سوناف .كادک یرادربملیف نیبرود

 هتاپ نیبرود نیتسخن و نوسیدا پوکسوتهنیک
 .دننکیم راک زونه اهنآ رتشیب هک «نوموگ»

 نآ مسا زا هتک روطنامه هاگشیامن نیا

 امنیس دلوت لاس نیمداتشه ,تبسانم هب تسادیپ

 یاری اه دی ک سو )کیتعنصو شورا یت

 .دوبن لئاق نآ

 «رچنسمریوتا» هزان ملبف

 «رجنیمرپونا» دیدج ملیف مان «دابزور»
 یور اکیرمآ یاهامنیسرد اهزور نیا هکتسا
 ۳ تا دا هدرپ

 هک ت سا یحبرفت ۳ ییاق ثي مان «دایزور»

 درم نبآ رتخد . دراد قلعت یدوهب دنمتورث كيب
 «دابزور» اب شناتسودزا رتخد راهچ اب هارمه

 ینیطسافیاهودناموک .دنوریم یحیرفت رفس كيپ
 ار اهناو دنیابریم اهرتخد اب ةارمه ار قپاق
 اهنآ . دنرادیم هگن دوخ هزن ناگ ورگناونعب

 یدازآ اب لوپ یاضاقت اهررتخد یدازآ لباقمرد

 زا ۰ را ار یاس یاهیایز
 ناگ راوتآ هلئسم هجوتم ارناهج مدرمیمومعراکفا

 ات هک سر
 تلع نیمهد دقزاس ۶ دناهدوب عالطایب نآزا

 «دناهد رک هیهت نیطسلف هلئسم ةرابردهک اریملیفجنپ

 ناملآو اکیرمآ « ناتسلگنا « هسنارف یاهروشکب

 یاهملیف دنهاوخیم اهتلود نیازا و دنتسرفیم
 ینویزیولت یاههکبشرد نامزمهروطب ارروبزم

 یک ها یار ار اه یا
 تازرابم هب طوبرم لئاسم هک مینیبیم بیت رتنیاب
 تلعب هک دبابیم هاریروشک یامنیسبنیطساف مدرم
 ناب تبسن نونکات یدوهب نارادهیامرس ذوفن
 یاهودناموک تازرابمو تایلمع .تساهدوبانتعایب

 دناوتیم یبرغ یاهروشک رد صوصخب ینیطسلف
 یسایس یاهملیف هیهت یارب یبسانم یاههژوس

 رم ی نر

 ۲۳۳۹۲ ی تساب یاهثداح
 فلتخم ۱۳ اهر ونه هک مود یللملانیب

 تازرابم هک توافن نیااب
 یناهملیفو دراد همادا زونه نیطسلفیاهودناموک

 اردوخ نارگ اشامن ًاعبط دوش هیهن اهنآ هل رب هک
 ۱ . داد دهاوخ تسدزا فلاخم ههبجرد

 «هنا راک » اب «واش ناردآ رب»

 ناشدمآ رد رب یگنک كنه
 ! دننکیم (تآر ج)

 لراک »یسیلگنا هدننک هیهت -سشیونهمانملیف

 ۱۳ ۱ یاهلف هتک هیهت) «نمزوف
 لاحو تسا هدش كيرش اهنآاب (نیحناف « یاوک
 ۷۵. دودح) یرالد نویلیم ۱۲ ملیف هیهن تامدقم

 مهارف «ناپ - ییات» مان اب اهنآ (ناموت نویلیم
 هدروخكاخیاهسففزا «ناپ - یبات» . تساهدش

 اههمانملیف سعقزا . تساهدش هدروارد «ورتم»

 تخاسیم ورتم طقف هک میظع یاهملیفیاههژورپو
 -ییات» . (!درکیم تسکشرو ار «ورتم» طقفو)

 لوقبو تساگنک کنه ندمدوج وبناتساد «ناپ

 . اب ملیف نتخاسرد تکراشم راک زاغآ «نمروف»

 1:6 تک فتح » ۰ یامننیت تعنص

 نائتفر تسدزا

 ت «نومیس لشیم»

 یزاب ۱۹۲۰ لاس زا - ونژ رد ۱۸۹۵ دلوتم
 یایهلاس لوط رد و درک عورش ار رتاتت رد
 .دومنتک رش سیپ جنپوهاجنپ رد ۱۹۲۵ ات ۰

 تردق» ملیف اب ۱۹۲۵ لاس زا ار امنیس رد یزاب

 غرم» ملیف اب ۱۹۷۵ لاس ات و درک زاغآ «راک
 یاهملیف زا .دش رهاظ ملیف كيودص رد «شتآ

 - یوسنارف هشیپرنه

 زتیل رتسوا - (رلک هنر) ناطیش یئابیز : یو مهم

 - (رمیاهنکنارف ناج) نرت - (سناگ لبا)
 .درب مان ار (یربدولک ) كدوک و ریپ درم
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 مایپ : هتشون

 . ملیف یارب یح رط
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 زا ریغ ینعب « نومدوخ نابایخ زا نور
 هدید هعفد هب طّفف نو نوشهنوخ رد یولج

 . دش هدایپ سوبوتا زا هک هعفد هب « شمدوب"

 هک نوبایخ رونوآ تفر و دبرپ بوج زا ی

 مه « منک شاگین دایز مدرکن تئرج مه «
 ۰ الاب متفریم دیاب دوب لطعم سوپوآ

 نوشهنوخرد یولج دوب یجچره شاهی

 ادیپ شنت زا ثلیچوک هکیرابهی « رد خد دموم

 زمرق یجنزلمش همدای رتشیب هک شنماد زا
 . دشیم در شنوشرس زا شاهدنب و دوب فو
 رونوا اهنوا لام « دوب « نوبابخ رونیا ام هو

 دوبنشور اوه هک زونه اهرصع . شمدوب -ِ

 . نوبایخ
 5 رتنیناپ مت

 هب ۳ ًةنوخرد 5 ی
 اهعفوم نوا زا

 . هتخس هدقچ نتشاذگ وم مدیمهف نم هک دوب

 هنوش « میدزیم سرب ؟ دیباوخیم مدآ یاهوم هگم
 همامع بش ۰ ميدرکيم نغور سیخ « ميدزيم
 هرم یر ی وه به

 نهریپ اب « دوب هخرچود نومندادزپلیاسو
 ندرگ اب « تخودیم شدوخ هنن هک یاهراوقدب
 قلقل هخب یوت هک یهاپس و كيراب و زارد

 زورهنابش هک تکسبشفک و اهنوبنتنوا اب « دزیم

 میدوب هدرک توش سب زا شک ون) وب نوماپ
 ؟ داد زپ دشیم یتخیر هچ (دوب هدش هدیپاس
 ؛یدود ثانیع هب اب هعفد هب « هالک هب اب هعفد هب
 یال غارچ اب هعفد هب « هخرچود قنوب اب هعفد هب
 هژر شولج زا یزیچ هب اب هعفد ره .« هرپ

 نوربب دزیم رد یال زا هک شنماد كون . میتفریم

 میدادیم ود هتباسم یروف « ميدروآايمرد لاب

 سنالاب ريت و تخرد هب « ميتفرگيم یتشک ولک
 شیتآ و بآ هب ونومدوضخ « ميدزيم مچرپ

 نومهب تککس لحم ., میدرکیم كالح « میدزیم

 رد نوریب دمویم هک اهنقو یضعب . تشاذیمن

 هگید هک تسشنیم رد مد یوکس ور اپ « داسیم او

 هاگین هی تشگیمرب هگم اما . دوب نومدیع
 ؟ نوبایخرونیا هب هزادنب تیلب اقیب

 دششادیپ رد مد مدید ات هک همدای هعفد هب

 یساپورک تاک رح عاونا) خرچ نیز ور مدپرپ
 « متشاد وشرگیج هک اجنوا ات ورهخرچود
 ور ندبرپ مدوب هتفرگ داپ رطاخ نیمه ضحم
 «نتسشنهتسد ور « نیئاپ ندبرپ نیز ور زا « نیز

 هصالخ (اهراک روج نیازا « ندنورپ بوج زا

 رد ولج مدنوسر ومدوخ ِظ و نیز ور مدبرپ
 ینخب رنیمه مدبد مدیسر ةک رد ولج . نوشهن وخ

 اور« تسین گتشق»شتسز نتسشن نیر ور رکخیس

 دنلب نیز ور زا مدموا . هرتلگشوخ ندز اپ هنت

 ولج خرچ ربز دموا گنس هب هک هنت ور مایب مش
 هد مدش دنلب اه ون مزش نیع
 ! بمورگ . نیمز مدموا

 اهجنرآو ونازرس « درکیم درد منوج مومت
 .مدبررپماج زا كشجنگ نیع اما . سرپن هگبد هک

 مورب ًادبا و "اللصا اما وت مرب هنک او نهد نیمز

 « مشیم اپ « شفرط مزادنایمن مه هاگین « مرایمن
 شفاص ماهاپ طسو مریگیم ورهخرچود هتسد
 میرادن یراک ۰ ورب هد و نیز ور مرپیم « منکیم
 . مشیمن یباتفآ شولج شدعب زور هسود ات هک

 دوب هدروآرد ونومصرح هدقنوا مه بش هب

 نیا زا هبنپبوچ میتفر درک مریت مارهب هک
 .نوشهنوخرد تشپ ميتشاذگ اهیاهقرن هبنپبوچ

 بوچهب . دوب هداد نومدابیک منودیمن وراک نیا

 ورف تشاد توراب هک شرس نوا زا و تبربک

 هبنپبوچرسنوآ . هبنپبوچ خاروس وت مبدرکيم

 رترو نوا رتم

 و راک
  هگا « ميتسيبيم وگنلف و میدیم شینآ وشالاب
 تخوسیم « دشیمن شوماخ تیربک و دمویمن داب

 هک تپربک رش « توراب هب دیسریم ان تخوسیم
 تفریمرد «قرتش» هبنپبوچ تفرگیم رگ
 ٌةنوخرد تشپ ميراذب هبنپبوچ میتفر هصالخ

 دروا روز یدایز هبنپبوچ خاروس وت درکیم
 . رارف هد مه ام « تفر رد شتسد وت هبنپبوچ

 باب تروصورسو تسد فک  فرط هب شایطیخ

 . فرط هپ شوت دوب هدیرپ هفرج هک
 دام دا 4
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 و مد یئاهتفوهب مگب تفر مدای

 هدنگ هب رگ نيا زا درکیم لغب مه دیفس هبرگ هب
 . هبرگ . نروخیمن مج یراذیم نیمز هک اهلبنت
 هب هلوگنز . هپزان زیزع یلیخ هک دوب مولعم مه
 زیمت هشیمه فرب نیع شنت  ندوب هتسب شندرگ
 . اهراک نیا زا « دوب

 . روطچ منودیمن رهظزادعب زورهب هصالخ
 . «دوب هدنوم رد تّشیب نوربن هههب رگ هک دوب هدش

 میدنوسرونومدوخ یقرب مه ام . دوب هتسب مهرد
 ورهبرگ . هنوخ هب ور ودب هد و ميدزلغب وهبرگ
 .قاتا هب) یرابنا قاتا وت میتخادنا الاب میدرب
 تک ام هب ندوب هداد "الاثم هک دوب ولوچوک

 و دوب نومهنوخناراپآ و میدوب هدز تسیترآ
 ورد و قتاتا وت میتخادنا ورهبرگ (اهزیچ نیا زا
 ورهبرگ رد مد دایم فرط هک رصع ات میتسب شور
 ۳2 هنوالیمن . ۰.۰ شدعب و شتسد ميدب میربب

 ٌهچب نیع مه هبرگ همهفب دیابن هههنن الاح

 هک هنکیم یئویمویم هی هتف رگ نوبز هدرم ردام

 1 ۰ دیمعف هههنن . شرس هتشاذگ ورهنوخ

 یاج اپ هئوت یاج اب هنوخ نیا وت هک داسپاو
 منکیم شدر یرصع هنن مگیم یچره . هبرگ نیا
 دوب نوبز رهب هصالخ « تسین شیلاح هرب
 ام نومهم هبرگ یرصع ات هراذب مدرک شیضار
 نمیاپ دروآ الاب یتفاثک و دنگ ره میتنفگ « هشاب

 متشاذگ مدروآ مدیرخ ریش شساو متفر
 مدیرخ تشوگ لاغشآ متفر . دروخن شولج
 هک دروخیم یرامرهز هچ منودیمن دروخن
 نیاهساو طتف . دزیمن بل متشاذیم شولج یچره

 ۲ . هاینرد شادصورس هک دون

 هنوخ زا هعفد تسبود یرصع ان هصالخ
 دموا دش او رد مدید ات نوربب مدیشک كلرس
 رسنوا هاگین هب « نوبایخرس نیا اگین هب نوریب
 نوشتفلک رتخد « داسپاو نوریب دموا.. نوبایخ

 ؛نوشهنوخلغبهچوک وت ندیچیپ یئاتود. دموامه
 . شر هفالک « نتشگ رب

 دم داد

 ؛مدرک او ورد قاتا هب مدنوسرومدوخیدلج
 ۳۳ بک میرن هک ولوچرک

 . دوب هتفر هبرگ . دوب زاو شال

 نایاپ
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 : ملیف هیهت یا رب ماو

 امسس داحد( 9
 مه هم

 یاهملیف هیهت یارب ماو یاههماننیئآ نتم
 تمیقنازرا یاهنلاس ثادحا و یناریا هدنزرا
 هدیسر بی وصتهب داصتقا یاروذرد هک لیف شيامن
 پاچب اجنیارد عفنیذ صاخشا عالطا روظنمب

 یاهملیف هیهت یا رب ماو هماننیئآ
 ینآ ربا .هدنززا

 : همدقم

 ینارمع مجنپ همانرب بوصم نتم هب هجوتاپ
 یالتعاو ناریایامنیس تعنص دشرروظنمبو روشک

 شور یزاس دننامهرد ششوک و یزاسملیفرنه

 ناگدنزاس قیوشتو یناریا ملیف هیهت طبارشو
 یئامنیس شزرا اب راثآ هیهت هب ناگدننک هیهتو

 ملیف هضرعو رتعیسو یرازاب هب یباپتسد یارب

 ماو هماننیئآ نیا دافم قبطرب روشکز ا جراخرد
 . دوشم ءاطعا

 : ما و هدننک اضاقت تاصخشم - ۱ هدام

 هک یناربا یقوقح اب یقیقح صخشره
 هرادا دییأت دروم یو یاهفرحو یملع تیحالص
 رارق رنهو کگنهرف ترازو شیامنو تراظن لک
 یناریا هدنزرا یاهملیف هیهت یارب دناوتیم دریگ
 درک هدافتسا همان نفر نیارد رم وا

 : ۲ هدام

 همانملیفر اهن هس یتتیاب هاو کا اف

 گنهرف ترازو بیوصت هب "البق هکاررظندروم

 همانشسرپ لیمکت اب هارمه دشاب هدیسر رنه و
 رنهو گنهرف ترازو هب كرادم ریاسو ماو
 . دنک میلست

 : ۳ هدام

 زا سپ ۲ هدام رد روک ذم یاهتسا وخ رد

 وب رانس دییٍأتو رنهو گگنهرف ترازو 2 دیسر

 ماو نازیم دودح نییعتو یضافتم تیحالصو
 نویسیمک رد هماننیئآ نیا ٩ هدام هب هجوت اب
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 ماو بیوصتزا سپو ددرگیم حرطم ماو یاطعا
 كناب هب رنهو گنهرف ترازو قیرطزا بتارم

 : نویسمک ی اضعا - 4 هدام

 :زابکر م یتایه صیخشت هب ماوزا هدافتسا
 هکر نهو گنهرف ریزو هدنیامن - فلا

 . دوب دهاوخ رادهدهع ار ماو نویسیمک تسایر
 . هچدوبو همانرب نامزاس هدنیامن - ب
 رایت رارو هام ج
 زا یزاسملیف ینفروما سانشراک كي - د

 . رنهو گنهرف ترازو
 یفرعمهب امنیسو ملیفروماسانشراک كي - ۵

 .دشابیم یناریا ملیف ناگ دننک هیهت یمسر نامزاس

 یاهفیدر ناگدنیامن یأر قح ناگدنراد
 هذختم تامیمصتو دوب دنهاوخ ج و ب + فلا

 . دوب دهاوخ ربتعم ءارآ تیرثکا هب

 هزوح ماو یاطعا نویسیمک هناخریید : هرصبت

 گنهرف ترازورد نویسیمک لحمو یئامنیسروما تنواعم

 . دشابیم رنهو

 : ۵ هدام

 لماع كناب ناونع هب یتعنص تارابتعا كناب
 هب تسن دزمراکذخا لباقمردو دوشیم باختنا
 یرادهگنو هدنریگ ماو اب ماویداعدادرارق داقعنا

 .دیامنیم مادقا هماننیئ نیا دافم قبط ماو باسح

 ماو یهدب هدنام هب تبسن كناب دزمراک خرن
 . دوب دهاوخ لاسرد دصرد ۲ رد

 طبارشریاسو كناب دزمراک تخادرپ هوحن : هرصبث

 نییامیف هک دوب دهاوخ یدادرارق قبط كناب تیلماع

 هلدابم یتعنص تارابتعا كنابو . رنهو گنهرف ترازو

 . دش دهاوخ

 :  هدام
 دصرد هاجنپ رثک ادح یتخادرپ ماو نازیم

 تخادرپ رثک ادح یلو تسا هژورپ هنیزه لک

 لابرپ نویلیم راهچ دیفسو هایس یاهملیف یارب
 مات لار نرم یسش ید یاهملتف یاریف
 ۰ دوب دهاوخ لاسرد دصرد راهچ

 : ماو هقبئو -۷ هدام

 ماو غیلبم ۳۰ لداعم دیاب هنر ماو

 نارابتعا كناب رایتخارد یاهتفس هدش بیوصت
 دیاب ماو هادرارقرد لاحرهرد دهد رارق یئعنص

 هیلک و (ویتاگن) یفنم هخسن لصا هک دوش دیق
  ناونع هب زین ملیف یتااغیلبت داومو ادص یاهراون

 . رارق رنهو تنهرف ترازو رابتخارد ماو هقیثو

 رب

 : دادرا رق داقعنا - ۸ هدام

 بتارم مالعاو ماو بیوصتزاسپ - فلا
 نیا ۲ هدام قبط) یتعنص تارابتعا كناب هب

 یارب ار یضاقتمرنهویگنهرف ترازو (هماننیْئآ
 .دیامنیم یفرعم لماع كنابب ماو دادرارق دقع

 . فرظ رثکادح تسا فلکم یضاقتم - ب

 و هعجارم كناب هب غالبا خیراتزا هامود تدم
 . دیامن دقعنم ار مزال هادرارق

 . رد ررقم تدم فرظ یضافتم هچنانچ - ج
 رد نکیل دیامنن هعجارم ثناب هب الاب (ب) دنب
 هب ار مادقا هب قیوعت تاهیجون تدم نيا لالخ
 عوضوم دیامن شرازگ رنهو گنهرف ترازو
 رظن هب طونم ماو هبوصم وغل ایو تلهم دیدمت
 . تروصنیاریغرد . دوب دهاوخ ماو نویسیمک

 . دیدرگدهاوخ یقلت هدش یفتنم ماو ببوصت

 ۵ دام
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 . هدام نویسیمک فرطزا ماوره بیوصت اب
 کنهرف ترازو قیرطزا بنارم هماننیّئآ نیا

 . دوشیم مالعا یتعنص تارابتعا كناب هب رنهو

 ملیفو هدننکتساوخرد) مانب روک ذم كناب
 ماو هدنریگیارب یصوصخم باسح (رظندروم
 هسرد ار هدش بی وصت ماو طاسقاو دّنکیم حاتتفا

 رارق هدنریگ ماو رایتخارد ربز حرش هب تبون
 : دهد یم

 هدش بیوصت ماو دصرد لهچ : لوا تبون
 ترازو دییٌأاتهب یرادربملیف عو رشزاسپ هلصافالب

 هدامازا سپ ماو دصرد یس : مود تیون

 . رنهو کگنهرف ترازو دییأت هب راک هییک ندش

 سپ ماو هدنامیقاب دصرد یس : موس تبون
 تراظن لک هرادا هب نآ میلسو ملیف مامتا زا

 طرش هب شیامن هناورپرودصروظنمب ملیف شیامنو

 ۰ هماننیئآ نیا ۷ هدام تباعر



 : هژورپ یارجا نامز - ۱۰ هدام

 دادرارق دقع خیرانزا هژورپ یارجا نامز

 یشاقتو دویدهاوخ لامکی تدم هب رثکادت
 دقع خیراتزا هامشش فرظ رثکا دح تسا #

 . دنک هدافتسا هبوصم طسق نیلوازا دادرا رف

 : ماو كالهتسا - ۱۱ هدام
 : تسا فلکم هدنریگ ماو
 ملیف شيامن هناورپ ذخا زا سپ - فلا

 رظنربز هدنهدشیامن اب ار ملیف شخپ دادرارف

 نآ یانبمربو دیامن میظنت رنهو گنهرف ترازو
 ضراوع رسک زا سپ) لوا نارکا شوررف زا هعب

 (یناریا ملیفمهس ۵ هدننکش خپمهس -یرادرهش
 یتمسف ناونع ه ار لصاح دماردزا دصرد هاجنپ

 شیفو دزادرپب لماع كناب هب ماو هرهبو لصازا
 .دنک میلست رنهو تگنهرف ترازو هب ۷

 نارکا زا سپ ماو هرهبو لصا هیقب - ب
 طاسقا هب یدیشروخ لاسکپ تدمرد ملیف لوا
 دهعتم ماو هدننک تفاپردو هدش طیسقت ههام هس

 ماو لماک كالهتسا ات رویرم طاسقا تخاد ۳
 هاقعنا خیراتزا ماو تدم لاحرهرد . دشابیم

 .دوب دهاوخ هام ۷۶ لماک تخادرپزاب ان دادرارف

 : ۱۳ هدام

 ای یرادربملیف لمع یلبالد هب هچناتچ

 نایاپردو دوش فقوتم ملیف مامتاو یراذگ ادص

 (۸ هدام (ج) و (ب) دنب عوضوم) ررقم تلهم
 هدنریگ ماو ایو دسر مامتا. هب ملیف هماننیئآ نیا

 كبرهزا رنهو گنهرف ترازو صیخشت قبط

 رنهوگنهرف ترازو دیامنلودع دوخ تادهعتزا
 ماو قوقح هیلک و هدش یقلت هدنریگ ماو ماقم مئاق

 اب هدقعنم یاهدادرارقو ملیف هب طوبررم هدن رگ

 ضوعالبو "لک هریغو راوتاربالو ناگشیپرنه
 ترازوو دش دهاوخ لقتنمرنهو کگنه رفترازوب

 مادقا لیف مامتاهب تبست ًاسآر رنهو کل

 3 درک دهاوخ

 -ماو هب هقیثو دروم هتفس تروصنپارد : ٩ هرصب "

 لوصو هب تبسن تروصنیاریغردو هدرگیم درتس هدنریگ
 .دش دهاوخ مادقا روبزم هتفس

 ملیف شورفزا لصاح دمآرد هچنانچ : ۲ هرصبث

 تخادرپزاب یوفاکت (۱۱ هدام (ب) دنب) ررقم تاهمرد
 لصا هدنام ءازا هب روبزم لیف دیامنن ار ءاو هرم و

 گنهرف ترازو یرهق كلمت هب اههنیزه ریاسو هر 1

 ار ملیف دنادب حالص هک روطره ان دمآ دهاوخرد رنهو

 رازاب هب ددجم هضرع لباق رتشیب لاصحتسا روظنمب

 . دیامنیم

 .. : ۱۳ هدام

 . دنناوتپم كيهدامرد طیارش دجاونایضاقتم
 لوبقو دننک هدافتسا ماو رابكيزا ملیف هیهت یارب
 هدش هیهت ملیف تیعضو هب هجوناب یدعب یاضاقت
 هطوب رم نویسیمک رظن قبط یلبق ماو یهدبو

 : ما و هدنریگی ارب طبا رشرپاس - ۱۵ هدام
 اهویناگنهیلک تسافلکم هذنریگ ماو - فلا

 لماک باسح هبوست ات ار ملیف یادص یاهراون و
 یلصا هخسنو هدومن همیب لماع كناب عفن هب ماو
 ۰ دراپسب كناب نپا هب ار همانهمیپ

 ترازو یبنک هزاجا نودب هدنریگ ماو - ب
 ملیف ینف روماو ینف رداکدناوتپمن رنهو گنهرف
 راوتاربالرد یراذگ ادصو پاچ روهظزا معا ار

 رنهوگنهرفترازو تففاوم "البق هچن آ زجبرگید
 تارییغت رباس ماجناو دهد رییغت هدومن بسک ار
 . دشاب روبزم ترازو یلبق تقفاوم اب یتسیاب زین

 : ۱۵ هدام

 هک هماننیئآ نیا هب طوبرم همانشسرپ مرف

 تاصخشملماشو دنک لیمکنارنآ دیاب ماویضاقتم
 - زاسگنها - نادرگ راک - ویرانس - ملیف ینف
 یلصا ناگشیپرنه - رادربملیف - رادربملیفریدم

 نویسیمک ببوصتهب دوبدهاوخراوتاربال مانو ملیف
 . دیسر دهاوخ ماو

 : ۱۶ هدام

 هدنزرا یاهملیف هبهن یارب ماو هماننیئآ

 رد ه رصبث ۳ و هدام ۱۳ همدقم تي اب یناریا

 . دیسر بیوصت هب داصتقا یاروش

 ثادحا یا رب ماو هماننیئآ

 ملیف شیامن تمیقنا زرا یاهنلاس
 اهک ر هشو اهناتس رهشرد

 : همدقم

 ینارمع مجنپ همانرب بوصم نتم هب هجوتاپ

 دارسرد یئامنیس گنهرف هعسوت روظنمب روشک
 اهتفرشیپو اهدادیورو یرنهراث آ هئاراو روشک

 ارب هدنزومآ یحبرفت زکارم داجیاو یتکلمم
 ,وشت یارب لاح نیعردو تغارف تاقوا فرص

 !امنیس شزرا اب راثآ ناگ دننک هیهتو ناگ دنزاس

 : ماو هدننک اضاقت تاضخشم - ۱ هدام

 و تیحالس هکیناریا یفیقح صخشره
 ریگ رارق رنهو تگنهرف ترازو دییأت دروم

 ۱ ار ها تایر دناوتيم
 تک ههاشتسا همان نی آ نیارد ررقم ماو زا ملیف

 : ۲ هدام

 لماک هخسن هس یتسیاب ماو هدننک اضاقت

 رظندروم ملیف شیامن نلاس یئارجا یاههشفت

 س یپک وتفو ماو همانشسرپ لیمکت اب هارمه
 رخ لماک تاصخشم اب , نیمز یک ورک و تیکلام
 1 ندش ما نامتخاس یدنبنامز همان ریو

 . دیامن میلسف رنهو گنهرف ترازو هب

 ۱ : ۳ هدام

 سپ ۲ هدامرد روک نم یاهتساوخرد

 ثافتم تیحالص دییأتو روبزم ترازو یگدیسر
 ,ا ٩ هدام هب هجوتاب) ماو نازیم دودح نییعنو

 رگ یم حرطم ماویاطعانوپسیمک رد (هماننیآ
 ام عوضوم نوپسیمک رد ماو بیوصتزا سپو

 هج رنهو کگنهرف ترازو قبرطزا بتارم
 اعا لماع كناب هب هادرارق دقع یارب مادقا

 ویو

 : ماو نوسیمک یاضعا - ع هدام

 بک رم یتئیه صیخشت هب ماو بیوصت

 هماپر هکر نهوگنهرفریزوهدنیامن - فلا
 . دوب دهاوخ رادهدهع ار ماو نو مت

 . هچحد ویو همان رب نامزاس هدنیامن -ِب

 هارادویداصتقاروماترازو هدنی امن اچ

 رازو یئامنیس ینفروما سانشراک كي -د

 . رنهو گنهرف

 ارعم هب یئامنیسروما سانشراک كي - ه
 ۳ قح نات تنراد 0 نارادامتیس یمسر نامزاس

 زب دهاوخ ج و ب و فلا یاهفیدر ناگدنیامن



 .دشابیم ربتعم ءارآتبرثک | هب هذختم تامیمصتو

 هزوح ماو یاطعا نوپسیمک هناخریبد تب

 گنهرف ترازو رد ِِِ لحمو یثامنیس تنواعم

 . دشابیم رنهو

 : م هدام

 لماع كناب ناونعب یتعنص تارابتعا كناب
 تی برا اردو رم تا
 یرادهگنو هدنریگ ماو اب ماو دادرارق داقعنا

 كناب دزمراک خرن . دیامنیم مادقا ماو باسح

 لاسرد دصرد ۲ ریارب ماو یهدب هدنام هب تبسن

 . د وب دهاوخ

 طب او تاب مر اک تس اد رب هوس
 نایت هکدوب دهاوخ یدادراوق ی تا اک

 هلدابم یتعنص تارابتعا كناب و رنهو یگنهرف ترازو

 :- نآ هرهو ماو نازیم - هدام

 لکدصرد هاجنپ ات یتخادرپ ماو نازیم

 . دشابیم لاس رد دصرد ع هرهب اب و هژورپ هنبزه

 لحمصاخ تیعقوم بسحربو طاقن یضعبرد
 بیوصتورنهوگنهرفترازو هیصوتهب ماو نازیم

 دوب دهاوخ هژورپ هنیزه لک /۷۵ ات نویسیمک
 نویلیم هدزا ماوره غلبمرثک ادح لاحرهرد یلو

 . دیامنیمن زواجت لایر
 : هرصبت

 ۲۵ ات رثکادح روبزم نیمز یاهب دشاب ملیف شیامن نلاس
 - تسا باشحا لباق یراذگ هباق رم ناریم

 تادحا هصرع كلام یضاقتم هکیتروصرد

 : ماو هقبث و - هدام

 (نایعاو هصرع) لوا هلهورد ماو هقيثو
 ذخا هچنانچو دشابیم حرط هژورپ یارجا لحم
 ماو غلبمرباربود لداعم دشابن نکمم روبزم هقیثو

 ناونعب هژورپ یارجا لحمزا جراخربتعم هقبثو
 . دوب دهاوخ لماع كناب صیخشت هب ماو هقیثو

 هفرعت قبط ار سانشراک هنیزه لماع كناب : هرصبت

 فک دهاوخ .تفایرد ماو یشافتسزا دوو

 : دادرا رق داقعنا - ۸ هدام

 بتارم مالعا و ماو بیوصتزا سپ - فلا
 ترازو هماننییآ ربا ۳ دام قیط) لماع کان

 ماو دادرارف هقق یازب ار یضاقتم رنهو یگنهرف

 . دنکیم یفرعم روبزم كناب هب
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 هعجارم كناب هب غالبا خیراتزا هام ود تدم

 . دیامن دقعنم ار مزال دادرارقو

 ررقع تدم فرظ یضاقتم هچنانچ - ج
 لالخرد یلو دنکن هعجارم كناب هب الاب ب دنبرد
 ترازو هب ار مادقارد قیوعت تاهیجوت تدم نیا
 تلهم دیدمت عوضوم دیامنشرازگ رنهو یگنهرف

 ماو نویسیمک رظن هب طونم ماو هبوصم وغل ابو
 یفتنم ماو بیوصت تروصنیاریغرد ۰ دوب دهاوخ

۷+۰ 

 ی

 : ماو تخادرپ یاهتون - هب هدام

 5 دنب نویسیمک فرطزا. ماوره بیوصتاب
 یگنهرف ترازو قیرطزا بتارم هماننیئآ نیا
 . دوشیم مالعا یتعنص تارابتعا كناب هب رنهو

 -لحمورهشو هدننک تسا وخرد) مانهب روک ذم كاناب
 باسح (رظن دروم ملیف شیامن نلاس ثادحا
 ماو و دنکیم حاتتفا ماو .هدنربگ یارب یصوصخم
 رابتخار ردریز حرش هب تبون هسرد ار هدش بیوصت

 : دهدیم رارق هدنریگ ماو

 هدش بیوصت ماو دصرد لهچ : لوا تون
 رد هدنریگ ماو لباقتم هیامرس /۵۰ فرصزا سپ

 ترازو صیخشت هب حرط هژورپ یارجا تهج
 . رنهو گنهرف

 /۸۰ ماجنازا سپ ماو /۳۰ : مود تبون
 ماو 0۰ فرصو لباقتم یراذگ هیامرس هنی زه

 . رنهوگنهرفتر رازو 0 هب لواتیون یتفایر رد

 زا سپ ماو هدنامیقاب /۳۰ : موس تبون

 فرصو لباقتم یراذگ هیامرس دصرددص فرص

 . مودو لوا یاهتبون هدش تفایرد ماو
 یارجا تهجرد یراذگ هیامرس ماجنا : هرصبت

 رنهو گنهرف ترازو سانشراک صیخشت ساسارب هژورپ

 روبزم ترازو هیصوت قبطرب ماو طاسقا یاهتخادرپو

 ۳ دهاوخ > لمعب

 : هژورپ یا رجا نامز - ۱۰ هدام
 دادرارق دقع خیراتزا هژورپ یارجا نامز

 یضاقتم دوب دهاوخ هام ۲ع تدمب رثکادح ماو
 خیراتزا لاس كب تدم فرظ رثک ادح تسا فلکم

 2 نارت مهرا هب وصم طسق نیلوازا دادرارق دقع.

 ترازو صیخشت هب یلئالد هب هچنانچ : هرصبت

 دنب عوضوم ملیف شیامن نلاس نامتخاس رتهو گگنهرف

 ابو 9 مامتا هب هماننیئا ن نی ۸ هدام «ج» و «ب»

 یهدب امت لودع دوخ تادهعتزا تيرهزا هدن ریگ ماو

 رک لیدبت لاحنیدهن هدنریگ ماو

 قئاتو لحم ینوناق تافیرشت ماجنازا سپ هچنانچ

 تروصنیارد دیآزد رنهو گنهرف ترازو كلمت هب ماو

 لیمکتهب تبست مزال رابتعا ندومنراداپ اب روبزم ترازو

 تاحرهومتهاوخ یاهو لری را

 . دش ادهاوخ هتسب لماع كناب رتافهرد ماو

 : ماو كالهتسا - ۱۱ هدام
 رثک ادح ماو هرهبو لصا تخادرپزاب تدم

 دوب دهاوخ ههام هس یواسم طاسقا هبو هام ۰

 زا سپ هام ۳۰ طسق نیلوا تخادرپزاب خیراتو
 رثک ادح لاحرهرد دشابیم ماو دادرارق داقعنا

 تخادریزاب ات دادرارق داقعنا خیراتزا ماو تدم

 ۶ تینا هام ۲۳۱ نام

 : ۱۳ هدام

 باسح هب ماو تثگ رب زا یتفایرد هوجو
 یاطعا یاربو دوشیم زیراو لماع كنابرد حرط

 یارب یتفایرد ماو هرهبو لصا لقادح هکدش

 رم حرطرد جردنم طباوض قبط ددجم ماو
 كناب ۳ دم فرصم هماننیئآ نیاو

  ۳ کلم بانح زارت رابکپ هام ششره
 یاسر دهاوخ رنه و کنهرف ترازو عالطا
 3 : ۱۳ هدام

 و هدامرد طیارش دجاو نایضاقتم
 زا نامتخاس بابود یارب رثک ادح دنناوتیم
 > هتفربذپ ینامز موس یاضاقتو دنک هدافتسا

 . دشاب هتخادرپ الک ار ملیف شپامن نلاس
 : ماو هدنریگی ارب طبارشریاس - ۱4 هدام

 ۳۱ فلکم ماو هدنریگ - ف
 اه نلاس تازیهجتو تاسیسأتو تاندحتسم

 باسح لماک هیوست ات ار قثئاو ریاسو ملیف
 كناب عفن هب (راجفناو یزوسشتآ . همیب)
 ۶ كناب هب ار همانهمیب یلصا هخسنو هدومن
 ۱ .. دیامن میلست

 ]»ینک هزاجا نودب هک هاو ۳۹

 من یتحنص تارابتعا كنابو رنهو ی
 :اث ار قثاثو ریاسو هژورپ یارجا لحم
 . دنک لقتنم یرگبد هب نآ لماک باسح
 : ۱۵ هدام

 هلننیئآ نیا هب طوبرم همانشسرپ مرف
 :ارب لماش دنک لیمکت ارنآ دیاب ماو یضاقتم
 «  ملیف شیامن نلاس تاصخشم « مزال هیامرس
 ۱ دهاوخ هطوبرم تاصخشم ریاسو تیریدم
 . دیسر دهاوخ ماو نویسیمک بیوصت هب
 : ۱۲ هدام

 5نلاس ثادحا یارب ماو هماننیئآ

 رهشو اهناتسرهشرد ملیف شیامن تمیقنازرا
 وشرد هرصبت ششو هدام ۱٩ و همدقم كي اب
 . دیسر بیوصت هب داصتقا
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 هزیاج ناروادتئیه یاضعاتیرثک ایر اب

 یاهملیف یناهج هراونشج (لوا هزیاج) یدقن

 ایلاتبا ریل نویلیم جنپ غلبم «ومرنس» یفیلأت
 یجیک ات » ملیف نادرگ راک هب (رالد ۸۰۰۰)
 یلاحرد «تفرگ قلعتیپامیایشادات : « یشابابوک
 یلیئارسا ملیف ناگدننکتکرش زا یلیخ هک
 ار «نایاد فصا» كيمک یهتخاس «نهکالم»

 83:۶ ط هک هالاس هراونشج نیارد لایما
 تکرش روشک ۱٩ زا ملیف ۲۳ . دش زارگ رب زور
 هداد شیامن (لقادح) ملیف هس یزور ۰ تشاد

 هزیاج هتشذگ لاس نوچ مه لاسما و دش

 .دیدرگن ادها یسک هب درمونز نارگپزاب نیرتهب
 ار دنلب ملیف شش نارواد «ییامبا» ملیفزجب

 : دنداد رارق نیسحن دروم

 -یسور نادرگ راک ود یهتخاس «فطا وع»

 ساتناملا» و «اسوئاد سادریگلا» : یناوتیل

 ینامور زا « الط شطع» , «سویسیوکبرگ

 یسورع) «اتیپناد» و «یبوروآهسریم» یهتخاس

 اهملیف نیرتقیال «نهکالم» اب هارمه (گنس

 یاهملیف . دش یفرعم لوا هزیاج تفایرد یارب
 یراغلب «فرادن وکن اوبا»نارواد رگید رک ذلباق

 ملیف و «فوباروک سالوکین» ینادرگراک هب
 یهتخاس «هدش هدربزره هب نیمز»ییابوالسوگ وپ

 کا لیسشیف اوا» سفن هزات نادرگ راک یهتخاس

 و « کلفت

 اکیرم آ هدحتم تالایازا هدننک تک رش ملیف

 هخسناهنت هک هناهب نیا اب «ناتاهنموئایک اب وئایس»
 نوریب هقباسمزا تساکبرم [ردشخپیارب دوجوم

 «نهکالم» ومرناس ملیف نیرتزیگناحب
 قالخا هرابرد یراکشزاسریغ شیارگ اب هکدوب
 هایس تیعضو هبال ریز رد « لیئارسا لاوحاو
 زا یکیرد یلبئارسآ رعاش كي یکم اب روشحمو

 . تسا یزرم یاهرهش
 یضدوخ . تسا یشکدوخ هسوسورد وا

 یارب یترهش شدوخ گرم اب هکدصق نیا اب

 فرصنم راک نیازا هرخالاب اما دنک مهارف شرهش
 ریتم ظنب هدیفعنیبخت ,نا یلو «.دوشیم
 حیجرت رتشیب اروا ندوب «دیقفرعاش» الاح هک
 ۳۳ت را لانتتسا دروم:نادنج ا تنهام

 « لا یلاتغن» ۰ «نایاد فص»۰ راکمه

 دض یاهشیارگ ملیف یاوتحم هکار بلطم نیا
 ۲۶۱ اح اما درگ در راد -یمسر تالیکش

 ار ییاههناش نینچ هراونشجرد ناگدننکتک رش
 . دندید ملیفرد

 «سریآ س ونیویرد مدرم» و «كچيو یلوراک »
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 . ملیفزا ناوتیملاویتسف نیا گیدیاهملیفزا
 «ینوریب ناحیروبا» . «تسام اب ادخ» یکیرژلب

 .« «ناتسلوغم» زا پتسا نامرهق « «دنکشات» زا

 زا لراناب نیمزرس ۰ «ایلاتیا» زا «ردارب»

 ربز یلحاس» . «دئوس» زا خزرب « «هسنارف»

۷۱ 



 زین اهیناتسهل . دربمان «ناملآ» زا «تلاغسا

 فوتسرک» ملیف نیرخآ ۰ هظحل نیرخآرد

 جراخ هراونشجزا ار «یعیر نزاوت» «یسوناز

 هراونشج هقباسم لوا هدنرب ملیف اماو . دندرک

 هدنساون تشانک رس هدننک وک زاب : «ومر لاس»

 تسا «یشابابوک یجیک اث» ینپاژ زرابمو روهشم
 زا لبق یهرود مسبراتیلیم دض تازرابمرد هک

 تیاکح یزاوم دنویپ اب « یئامیا »

 رد یناوجرسپ . دنکیم وگز اب ار «یشایابوک »
 دوریم هار «نیاژ»یاه رهشیاههچوک سپ هچوک

 ار «یشابابوک » تیاکح راتیگ نتخاونو زاوآاب و

 .دنکیم وگ ز اب دپ ًایمرد ربوصت نابزب هلصافالب هک
 - هیثررم ات دراد داتساهب شنا تک ملیف

 دنا وتبهک تسین یسک اذنهعم . ییامندیهش و یزاس

 : هریگنا رارف ریثات تحنو دنکاشام ار لیف یا

 حیضوت ككي

 طوب رم بلطمرد دنشدک هرامش ۲۷۵ هحفصرد

 لاویتسف هکدوب هدمآ یئامنیس یاههراونشج هب
 تسا «نارهت» لاویتسف هدناوخرهاوخ «اتنالن[»

 اتنالثآ هراونشج طسوت شایئاکیرمآ یاهملیفو

 هک تسادقتعم نوچ « نارهت ملیف یناهج هراونشج

 تاحیضوت تدهدیمن قفو تقیقح اب بل
 . مينکیم لقن ًانبع ام هک تسا هداد ارربیز

 هراونشج یجراخ ناگ دنپامن راک - ۰

 نانآزا كيچيه و دراد یتروثم هبنج نارهت
 دادیور نیارد تک رش تهج ار یملیف ًامیفتسم
 . دنرادیمن لاسرا

 فرطنیا هب نارهت مود هراونشجزا - ۲

 فرطزا ًامیفتسم نارهتدادیور یئاکبرم [یاهملیف
 تکررش لقاال ابو هدش باختنا هراونشج نامزاس

 هیصوت روشکرر هرد یاهنامزاس هب اهنآ
 ۰ تسا هدش

 نابمز رد طقف « دانرتناه «َ یاقآ تب

 نیا یگدنیامن نارهت هرود نیموس یرازگرب
 ۰ *دهرود نیا یطرد .نتتساد هدهعب ار هراونشج

 ناج» ملیف نارهترد «اتنالتا» لاویتسف مهس

 رد هک هد وب «لاحم یئیش» مانب « رمیاه نکنارف

 یثهدنیامن طسوتو دوبر ارلوا هزیاجلاویتسفنآ
 دادیور نآرد هکنارهت هراونشج نامزاسزا
 هراونشج» همانربرد تک رش یارب تشاد روضح

 . دش باختنا «اههراونشج

 هراونشج یگدنپامن رضاح لاحرد -
 یاقآ هدهعب اکیرمآ هدحتم تالایا رد نارهت
 . تسا «نهوک نراو»

- ۷ 

 (۱۵۷۵) ناکد وک لاوبتسف هب یهاگن

 نر دیاهلیف تیکت تک
 ناتاوجونوناک دوک یاهملیف یللملانیب لاویتسف

 رظنزا زورما نارهت هکدنکیم داهنشیپ نینچ
 ناکدوک بسانمیاهملیفزا یلاوبتسفیارب تیعقوم
 «برگاز» هک تسا. یقطنم ردقنامه ناناوجونو

 هد نت یشاقنو هدنز ربغ یاهملیف یارب

 هضرع ملیف داتشه عومجمزا ملیف ییات هدزاود
 یگمه ًابیرقت هکدوب یناریا « هقباسم یارب هدش
 یرکفشرو رپنوناک یپامنیس زکر مرد اهملیف نیا"
 زک رم نبا . تسا هدش هیهن ناناوجونو ناک دوک

 زا هکیدیاوع اب شیپ لاس راهچزآ ار شراک

 تسدب نادابآو نارهترد وکسم كل رپس یرارگررب

 ملیف هاجنپ دودح تدم نیاردو درک اغآ دمآ

 زک رم نيا دنلب ملیف نیرخآ . تسا هدرک هیهت
 هرابرد یمتسرایک سابع ینادرگ راکب «رفاسم»

 هقباسم ات تسا ممصم هک تسا یاهلاس ۱6 ّرسپ .

 رتمولیک ۰۰ دودح هک - نارهترد ار یلابتوف

 زو اداب ملیفنیا كابس . دنیبب تسا رود وا رهشزا
 اب شاهسیاقمو تسا «اکیسد» یاهملیف نبرتهب

 هدنهدناشن ,دش هدید یصوصخروطب هک زک رم نیا
 هکتسا ناکدوکزا یهورگ هب رتدیدش یهجوت
 اس .هننوپم گرد شر یلخح لحاوسرد
 هیبش یناتساداب «یردان ریما» یهنخاس ینهد

 تسا یرسپ یگدرب هب عجار «تکب» یاهناتساد

 زاس وا تبقاع ۰ ینهد زاس كيرد ندیمد رطاخب

 ساسحا دوخرد یمک ات هزادنایم ابرد هب ار یثهد
 .دنک مارتحاو رورغ

 كل رحتنمیشافن رک رم یاهملیفزا یمین ًابیرقت
 (زک رم نبا یاهملیف) لامک و عونترظنزاو تسا
 اپ هدنز ناکدوک هرابرد هچو ناکدوک یارب هچ

 و

 مود ماقهرد (دندرب - تسا و نیریش
 . دراد رارق

 تسد امنیسرد یپالاو ماقم تعرسب نوناک
 هر سه لا رو یه قم وام
 زاسراک تیامح اب .  تساراد ناکدوک یاهباتک

 یفاکتارابتعا ناریا یونابهش ترضحایلع
 هدارا لباقمرد « هعسوت همانربو عیسو نامتخاس

 یللملانیبزکررم هلزتمب ناریا ندناسانشرد نوناک
 تمواقم ناوتیمن یناسآهب ناکدوک یامنیس یلصا
2 

 (دنواس . دنا . تیاس)لیه كرد

 > رک او ردناسکلآ

 ون - یاکیرمارد یماظن یاندوک ناکما

 و ویرانگب رانک هک از
 مش معط ندیشچ یاّرب هار كي اهنت هزورما
 زعهب ندشباختنا نآ و دراد دوجو تردق

 تسا ینامنیس یاههراونشج نارواد تّیه وضع
 تروصهب رابرهو مدومز آر ابدنچ ارنیا نم

 ؟ تسین نیا عوضوم .ماهتنگ رپ یرتدب ناسنا
 لب «هن .دنکیم دساف ار یسک ره یتردق نینچ

 "فک رب یرتهنانیبدب بنارم هب هیحالصا ناونعهپ
 ردادتسد زا هک منک هفاضا مهاوخیم نوتکء ادرل

 3 رخ آهب سلجم هکیتقو یتردق نینچ

 ناتهتفک .هظحل كي .دنکیم دساف لماک ر وطهب

 ۴۳ ردب سکیی رگید یاظحل و تسا نون
 سرفب هاگ دورفهب ار ناتنادمچ دهدیمن تمحز

 یریسمرد زور هدراهچات هدیارب لاحنیااب
 رماون رد «نارهن» ان هم هامرد «ناک» زا هک

 ها شوخ رواد نا یح رد و«دراد همادا

 ولراک» .«نلرب» ««زینو» نوچیئاههاگ فقوتهب

 الاسنا . دسریم «نایتسابس نس» و «یراویو

 تبقارمو تقدو مرگ یئاریذپ كب یور دناوتیم
 یاههاگنب رد اهنت هک یزیچ «دنک باسح هفقویب
 ۱۱ شراظتنا هیناوتیم تیرتسادناب یرضه ءایشا

 - گررد یبرع نوخ هکیماگنهاپ
 ۱ .دراد نابیرج ناتیاه

 ۶ ون نامهزا هراونشج رواد هب هک سوسفا

 یکب هکنیاوگ دوشیمن داهنشيپ نالک یاههوشر
 ۱۳۳۱ اب تناوا نیم ات اهمزاوتنخ نا

 عورش دوویلاح زا ار ناشرفس دیاب نارواد همه
 .تخادرپیم شیپ زا ار یرفس نینچ هنیزه دننک

 تب دیشابهتشاد

 ینامنیس دقننم نیرتربتعم « رکاو ردناسکلا و۴

 هراونشج یرواد تثیه وضع ۱۹۷4 لاس رد «ناتسلگنا
 ناونعب نارهت هراونشج نیمراهمچ رد یو .دوب ناک

 1 .تشاد دهاوخ روضح «وعدم دقتنم»



 دیاش «درادن دوجو رگپد الاح تباثخرن نیا هتل

 یتسیابیم ًاتقیفح هک یناسک تاباکش رطاخب
 تقیقح مهنیا «دننک عورش دوویل اهزا ارناشرفس
 یناپمک كپ راهن ینامهیم كيهب رابكي نم هکدراد
 رسیدم كي رطاخهب هتبلا ؛مدرکن ادیب هار ملیف

 زایخرب زا تیامح روظنمهب ًارهاظ هک هراوننج

 - نانابزیم فرطزا دهعضقن ربارب رد نیوعلم
 لامتسد زا یضعب یال تشرد سانکسا ندراذگ

 .دوبهدش رقتسم رالاترد یولج ب اههرفس

 همشچرس نارواد تنیهلخاد اههسوسو ,هن

 اههزیاج هک سنیا تقیقح .نوریبزا هنو دریگیم
 نییعت نارواد تّئیه یاضعا هک یاهظحل زا

 هداعلاقوف هتکن كي .تسا هدش باختنا «دند ۶

 رخآ بشرد هک تسنیا اههراونشج درومرد بلاج

 ددرگیم عیزوت یبیترتهب (رتشیب) یئوگ زیاوج
 .تسا هتشاد رظنرد ادتبا زا هراونشج رپدم هک

 نارواد .دراد یناسنا لیلد كي عضو نیا

 دنهاوخیم لاحنیعرد اما «دنربیم تذل تردق زا

 قیاقح زا یکی نیا - دنشاب هتشاد نانتسود ۲ ]

 یرامشیپ دبتسم نانارمکح هک تسا یتسه ناهج
 تّئتیه یاضعا هک ی راک .تساهدناسر یکتخ 8

 تسنیا «دنوش هتشاد تسود ات دننکب دیاب نارواد

 یسک گگنرز هراونشج ریدمو .دنهدب هزیاج هک
 لیلد دنچرره هک دنامهفب نان آهب هراشا اب هک تسا

 تیبوبحمو ترهشبسک هراونشج یرارگ ربیعقاو
 یرتشیب هورگ ندرک لاحشوخ و یضار «تسیث
 5۳تا كانتشح و .دشاب یاهدوتس میمصت دناوتیم

 دتعلبیم ار همعط دوز هچ نارواد تنبیه تو

 نیا لمعرد .دنیايمرد نارادمتسایس تّیه ه و

 ملیفره یارب هک ددرگیم نیا هب رجنم شود
 اهنتو .دوشيم هتشاذگ رانک هزیاج كي هجوتلباق
 تسا نکمم نارواد تثیه قاطارد شروش گی

 زاشیب دشاب شزرایب هک مهردقره ملیفكي یار

 نارواد ته یاضعاو .دروآ مهارف هزیاج كب
 تلاح كي رد اهملیف یاشامت نیب هلصافرد هک

 یدابژهزیگنا «دنتسه یمئاد همضاه ءوسو ربدخت
 .دنرادن شروش یارب

 شومارف زین رگید یطایتحا تامادقا
 یلبق ناریدم «هراونشج ناریدم رظن زا .دوشیمن
 یاضعا یارب اهدزماننیرتهب رگید یاههراونشج

 ار راک نفوتوف اهنآ اریز دنتسه نارواد تّثیه
 .دنناشکیمن ههاریب هب ار هراونشج یتشک و دندلب

 ظفح یارب یبوخ یاههنزو هتسجرب نازاسملیف
 - نانچنآ یندم یارب هکنآ طرش دنتسه لداعت

 یزوریپ جات هک دنشاب هدنامن راکیب ینالوط

 یاههشیپرنه .دشاب هدش لپدبت راخ زا یجاتهب
 ات دنتسه نارواد تئیههب دورو هتسیاش زین نز

 زغم هکر گا) دنشاب نانز یدازآ شبنج هدنیامن
 دنشاب لفحم عمش طقف حالطصاهب اي (دنشاب هتشاد

 زا هک ملیف نیدقتنم (دنشاب هتشادن زغم رگا)
 صاخشاهب یروف یسرتسد و باتفآ رد یناکم

 رگنر طیحم هب و ۰ دنربیم تذل سانشرس
 یگتسیاش نیا زا زین «دنهدیم یکیش هنارکفنشور
 . دنرادروخرب

 صخثم رتمک نیوانع اب اهلاکیدار اما
 هراومه هراونشج ناریدمو دنتسه یرگیدعوضوم

 یفاک .دنتسه اهنآ روهشم راجفنا تیلباق بظاوم
 یاهدننک رهاظت یاپ راوس سیلپ ككي بسا تسا
 امش لاکیدار رواد ات دنک دگل مادرتسا رد ار

 عفانم كارتشا مالعا ناونعهب ناک هراونشج رد
 دنکیعس و دنک افعتسا هدشگنل هدننک رهاظت اب
 .دربب شدوخاب مه ار اضعا ریاس

 هاگ | هکنایب روجهمه ؟رهاظ همغلم نیاو

 عورش شایبرم اب ار نیرمت راک کنردیب دشاب
 ,دیاین یفاک رظنهب دوجوم زیاوج هچنانچ .دنکیم
 .دوشيم هتخاس سلجملایف صوصخم یزیاوج

 كلي زا 7۷ ومعم) یسک هک دهد ناشن دهاوش رگ ا

 «دنام دهاوخ هزباجیب "الامتحا (هدیدمتس تلم

 تدم هرابرد نارواد ته یاضعاهب هراشا ثاپ

 دباب ددرگرب هزیاج نودب رگا وا هک یدیدم
 .داد دهاوخ ار راک بیترت «دنارذگب نادنز رد

 صوصخب هراونشج كي رد هک مراد عالطا

 نینچ یارب هظحل نیرخآ ات یرگیزاب زیاوج
 هک دراد تسود رواد كي .دوشيم هریخذ یدراوم

 دشخردب شاهرهچ زا رورغو یتسودناسنا غورف
 ودره هب هک تسا یسک کگنزز هراونش ریدمو

 .دهدب یرتشیب یوروگنر هیضق تروص

 نینچ هتبلا - دشاب راشفرد دابز رواد رگا
 هک هلحرم نیدب نوچ «دمآ دهاوخن شیپ یعضو
 زا شباتس یارب قایتشا زا راشرس رواد میسرب

 كب ناوتیم - دنکیم تکرح هک تسا یزیچره
 هتسجرب یئامنیس تیصخش كي زا شیاتس همانرپ
 تسرواهلق دننام .داد بیترث هدروخلاس الومعمو

 و و هک لبلد نیاهب طقف ددرک حیف تسیابیم هک
 هنحسص یورهب یسانشرس تیصخش نینچكي «دراد

 احنآا هک دوشم هدناوخا رف لیلد نیاهب طقف

 ۳۳ نام الو و راد روضح
 روضح مدع هیجوت یارب ینارادمان نینچ روضح
 اهامیپاوه دعاسمان یاههمانرب بولغم هک نارگید

 «دنناسرب لحمهب ار ناشدوخ دناهتسناوتنو دناهدش

 .دننکیم هدافتسا

 روادكي دسریم نایاپهب هراونشج هک ی تقو

 ؛ سیراپ زا یطولخم: هک دنکیم ساسحا بوخ
 رواد ات تسا هدوب جیدنارب یروآو نیاتشکنارف

 قفوم راکهب و دنک ءاطعا یگددنز دشاب یئابیز

 تسایسک بوخ هراونشج ریدم كثكپ .دهدب هزیاج

 نیا همه دننک روصت شنارواد تئیه دراذگیم هک
 ار شتسار و دناهتفرگ ناشدوخ ار اهمیمصت

 ۱ .دریگیم هشيمه ناشکلک نپا دیهاوخب

۷۳  
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 .(۱۹۷۵) ملیف یللملانیب یامنهار : زا
 . نایمرا دیشمج : هیح

- 1۸۷۸۵۲۲ - ۹0۲ ۰ 

 هرب . یک . از 8
 27 دم گدتصک - ص4۲6 عو ظتتاور ۳2ت ۰ : ینات

 كنآ رف ۷۳ : هلحم هرامش ۱ ِِ

 هحفص ۷۴ ًابیرقت : تاحفس درو
 هم زا سا یار هدوب «سناواد یاب یاب رپ اصوصحم ناس نا

 پاچاب مأوت «نامگرب» و «ونک وکناژ» هرابرد صوصخم هرامش ود «دش قفوب

۳ 

 ف

 هامره « هناهام هلجم نیا « دزاس رشتنم زاسملیف نیا ی«اهاوجنو اهدایرف» یوبراتس

 : نآ بلاطم یهنومن . دناسرپم پاچب ارلماک یویرانس
 نج» یاهویرانساب «ونک وک ناژز» صوصخم هرامش ۱۳۸ - ۱۳ یاههرامش ۱

 : «موتناف نوراب» و «یرپو
 (کگربرتاش یرج) «كسرتم» ملیف یویرانس :۱2 8

 (نپروترآ) «تسپچ زادناریت» ملیف یویرانس ۱
 (یامک او یاهو و اهدایرف» ملیف یوبرانس ۲ هرامش

 (یرسالکتن)»- «راتیب ییاح» یویراس ۵ هرابش

 (هینروات نارترب) لپنس زاستعاس یویرانس : ۷

۱ 3 181۸۳۲00-0 

8۱۵۱۱6۵۴۱۴۲0۵ ۳ 

 یتنامآ . لا سیرولف ۳
 ۷12 1 هتعماوصم 1524, 00173 مصصع :

 (رالد ۱۲۰۰ ای هریل 5/1۰) ریل ٩/۸۰۰ : هلجم هرامش ٩
 رشننم ریبدرس كب رظن تحت هرامشره «دراد یناقیقحت هبنج هک هلحصح 8

 : نآ بلاطم یهنومن . تسا یلک و یتاقیقحنت تالاقم لماشو درو

 «فوترو « نیتشزپآ) مزیلائر روس تسیلایسوس -۷۳ هبروف و هبوناژ هرامش
 (نیکفولع

 ۱۹۳2-۱۹۲ یئایلاتیا یاهملیف داقتنا - ۷۳ لبروآ - سرام هرامش
 ۷۲-۱۹۸ زرابم یامنیس : ۷۳ توا - هیئوژ هرامش
 1۷۳-1۸۵1 هرابرد ینالاقم : ۷۳ ربتکا - ربماتپس هرامش

0 ِ 

 - 30علفممزمطع 1195
۷006۲ 9۷۵0۹2 
 121+ ۳016104 انمعمم

 لاو تول فلوا سرال : ریبدرس
 5۳هصعامم طزلصتصتفاتاتاعا ظ0ع 27 126, 102-5 2 : یناشن

 (رالد ۸ ًابیرقت اب هریل ۳/۲۰) نورک ۳۵ : هلجم هرامش ٩ تمیق
 هحفص ۷۲۲ : تاحفص دادعن

 یشامنیس هلجم نیا هکهدرک تباث هلجم نیا ژاریت نوزفازور شیارفا
 . دراد ناوارف یتیبوبحم یوانپدناکسا

 : نآ بلاطم یهنومن « یئامنیس
 "ناکز ا عونتم یاهشرازگ : ۱۲۳ هرامش
 یدئوس نارادربملیف هرابرد صوصخم هرامش : ۱۲ هرامش

 (۱۸۹۵ - ۱۹۷۳) یئاکبرمآ - دروف ناج :۱۲۵ هر
 «یرسالکین» و «یسوناز» هرابرد یتالاقم : ۱۲ هر

 « رناد نروپ» زا ۱۹۷۳ لاسرد دئوس یامنیس هرابرد یتالاقم : ۱۲۷ هر

 بلطم هب باوجرد) «نیاش یراه» زا دئوس یامنیس هرابرد : ۱۲۸ هرامش
 (۱۲۷ هرامش «رناد نروی»

 هراب رد یشرازگ - یقرش یاپورا نازاسلیف رنوپسکید :۱۲۹ هرامش

 ناتسراجم یامنیس
 لاکیزوم یامنیس صوصخم هرامش : ۱۳۰ هرامش

 لئاس هرابردلدج و ثحب یارب یاهبرش

0 

010۳۷۸ 5 

 هسنا رف

 تیآ رتسوه نوتساگ : ریبدرس
 6 ظبعم ۵:0هجعر وتو 8 : یناشن

 (رالد ۱۰ اب هریل 5/5۰) تنارف ۵۲ : هرامش ۰ تمق

 هحفص ۱۰ : تاحفص دادعت

 هک تسا یقیمع یوجتسج رطاخب ژاریترپ یوسنارف هلجم نیا صاخ شزرا

 لاغشا اریدایز یاج هک نآ یاههبحاصم شخب . دروتایم لمعب امنیس یاهکبس هرابرد
 تا دات یدادعت لماسو الات « دنکم

 : بلاطم هنومن

 . یئاههبحاصم - یوروش نانادرگراک یفارگ ومایف - ناک شرارگ :۱۷۷ هرامش
 . «زکاوک ساردنا» و «نوسلفار باب» «یکسالوز یئهردنآ» اب

 اههبحاصماب مأوت اکیرمآ تصش ههد یامنیسهب یهاگن : ۱۷۸/۱۷۹ هرامش

 . اهیفارگ وملیف و

۷۵ 



 رصم یامنیس - یکسومیلوکسا یژرپ :۱۸۰ هرامش .
 كيزكم یامنیس :۱۸۱ هرامش
 2 . رنیکناوررتیباب هبحاصم - تصش ههدرد رصم یامنیس : ۱۸۲ هرامش

 «یزوروکسچنارف» اب یئاههبحاصم - دنه دیدج یامنیس :۱۸۳ هرامش
 .«تیر نیترام» و

 «ایاوهردنآ» اب هبحاصم - اهیفارگ و ملیف « لاکیزوم یامنیس :۱۸6 هرامش
 «یکسورود ویردناسکل [»

 هرابرد ینالاقم - «هتوس لشیم» و «ناتنومویا» اب هبحاصم : ۱۸۵ هرامش

 رازاب ندروآتسدب یارب هسنارف یامنیس یاهششوک هرابرد یاهلاقم و «نینشنزیآ»
 . اکیرمآ یامنیسرد

 هبحاصم - ناتسهل دیدج یامنیس - ناملآ دراگناوآ یامنیس : ۱۸ هرامش

 «وچناب شولکیم» اب

 نیتال یاکیرمآ و كبزکم یامنیس :۱۸۷ هرامش»
 . دعب ۱۹۹۸ زا هسنارف یامنیس - ناک تاشرازگ :۱۸۸ هرامش

00211۵۵۵۲۲۸ 11۱ ۷ 

_- 

 ناتسلگنا

 دیر نودروگ : ریبدرس
 385 ۳۱نعط 1090, ۲۷۷۵۵۵ (6عهصر ایمج00» ۱۲ 2 2

 (جراخرد رالد ۷/۵۰) هریل ۲/۷۰ : هرامش ۱۲ تمیق
 هحفص ۳۷ : تاحفص دادعت

 یمامتزایعیسورایسب تاعالطا « دراد یربخ هبنج رتشیب هک هناهام هلجم نیا
 : نآ بلاطم یهنومن . دهدپم تسدب ایند یئامنیس یاهتیلاعف

 ةسارفو كچ یامنیس هرابرد یناشرازگ : ٩ هزامش ۲۰ دلج

 ۱۹۷۳ نیلرب لاویتسف :۱۰ هرامش ۲۰ دلج

 ایناپسا « هسنارف « ناتسهل یامنیس هرابرد یتاشرازگ : ۱۱ هرامش ۲۰ دلج
 «الوپ» و «وکسم» یاهلاویتف هرابردو

 «سدقم .ناتسهوک» و «یکسورودوپ» : ۱۲ هرامش ۲۰ دلج

 دئوسیامنیس هرابرد یتاشرارگ- «ادان» و «لورباش» : لوا هرامش ۲۱ دلج

 نایتسابسنس لاویتسف و

 مود هرامش ۲۱ دلج

 هسنارف یامنیس شرازگ
 «یارتیج ایتاس» اب هه كيزکم یامنیس : موس هرامش ۲۱ دلج

 «سک و رب» رثا «اترادیس» هرابرد یشرازگ و

 ملیف هرابرد شرازگ - اداناک یامنیس شرارگ : مراهچ هرامش ۲۱ دلج
 ۰ «هنر نلا» رثا «یکسیواتسا»

 . نوتراک یاهملیف شرازگ : مجنپ هرامش ۲۱ دلج
 ملیف هرابرد > .«نامک ربا ات هحاصم ۰: : مشش هرامش ۲۱ دلج

 «ینوینوتنآ» رثا «راگنربخ : هفرح»

 وتربور»- اب هبحاصم - هسنارف تا  ب متفه هرامش ۲۱ دلج

 .«ینیلسور

 - یئامنیس تاشرازگ - یئاکیرمآ بشو «وفورت» :

101۳۸ 5 

 هسنارف

 ناراکمه و نترام لسرام : ریبدرس

 60و مبهصانم تم - ظماتتوت 75019 ۳ظدجتو : یناشن

۷۹ 

 جراخ الد ۶ ۱ 3 ۰/2۰) 0 ی

11,1( 

 نات زا :

 نیگر اک رتیپ ریبدرس
 72 1)عحص 5ععار مع ۷۷ 1 : یناشت

 لب

 ۰ هحفص ٩۰ : تاحفص دادعت

 اب هتشاد بوخ یئامنیس هلجم كي هرابرد تواضق یارب یاهطباض رگا
 ابرظن « اهربخزا یبیک رت هکیاهلجم ناونعب «۷۵ نارکا» هک میئوگب دیاب

 زارفرد دوخ عونزا هبرشن نبرتهب تسامنیس هرابرد یخیرات تالاقمو فلتخم دیاقع و

 هلیلحتو هیزجتو یروئت رظنزا «فیتیزوپ»هلجم لثم اهردقنآ هچرگ دوریم رامشب
 هومن . تسا هداعلاقراخو ةنارکفنشور زونه اما « تسین رابرپو یوق « قیمع
 : بلاطم

 رکن تحو یاهلیف هرابرپ یصاوصحم ۰ ۱ اش

 هرابرد شرازگ كب و ینوینوتنآ « ینیللف اب هبحاصم :۱۸ هرامش
 ۱ سیئوس

 وا اب هبحاصمو «یزتاینوت وگوا» یاهملیفرب یرورم : ۱۹ هرامش

 كيژلب یامنیس شرارگ
 وا راثآرب یرورم و «یزوروکسچنارف» اب هبحاصم : ۲۰ هرامش
 ءامنیسرب یرورم و «شرامود ناژ» زا اکپرمآهب رفس و : ۲۱ هرامش

 هسنارف ریخا

 یلیش یامنیسرب یرورم : ۲۲ هرامش
 [هراک لیلحت و هبزجن - وباز ناوتشیا راثآ رب یرورم : ۲۳ هرامش

 «رتورش رنرو» و «هنپولمراک»
 ناتسهل یامنیس هرابرد یتاعلاطم : ۲ هرامش

 و اتنوک سنگ آ ۰ ینوتناسلئوژ ۰ لام یئول اب دروخرب : ۲۵ هرامش

 . دراگ وبكرپد اب هبحاصم - نویپماش

۱۰۱ 

 ژورن

 راملاک یولپس : ریبدرس
 1 طع. ۲۱6۲0۲6۹۵۲, 37, 0۵و۱0 2 یا

 ی
 . هحفص ۷۲ : تاحفص دادعن

 . : بلاطم یهنومن ۰ دوریمرامشب یژورن یلاجنج همانلصف كپ هلجم نیا
 3 لئونوب - یناتسز زابرس ملیف هرابرد یتالاقم :۷۳ ناتسبات

 . «پارگناتسا كيرنه» رثا *۳هبلن 06 مرد"
 اهدایرف» هراپرد یاهلاقم - یچولوترب ودرانرب هرابرد یاهلاقم : ۷۳ زیک

 1 ناتو لاو سرا نا رک هارو

 > ملیف یسانشهعماج هرابرد یاهلاقم - ارواگاتسوک اب هبحاصم : ۷6 راهب

 لدنل ملیف لاویتسف شرازگو  یدئوسدپدج یاهملیف - ژورن ناوج یامنیسرب یهاگن
 . ناک شرازگ - ملیف داقتنا یروئت - نبمث نامثع اب هبحاصم : ۷6 ناتسبات

 (رالد ۹/۱۰) هریل ۳/۵۰ : هرامش ۱۲ تمیق
 هحفص ۲6 : تاحفص دادعت

 ۳1۳: تین" اددحم دوخ هان مرفو عطقرد هک هناهام هلجم نیا

 (لیفعماوجنویسآ ردف) هب طوبرمرابخا هچرگ دبای تسد یعیسو ژاریتهب هک دشوکیم

 شزرااب اه 9 هلجم هحفص ره اما ,دوشیم ها نآ تاحفص طسورد

 : نآ بلاطم یهنومن . تسا

 " یزول فزوجاب هبحاصم - رمور ِك : (كي هرامش ۲ یرس) ۷۳ لیروآ
 1 . نادرگر اک نانز یفارگ ومایف

 یفارگ ومایف - نملح تنوم - فوترواگ تیز - وفورتاوسنارف : ۷۳ هم
 ۲ . یسیئوس نازاسملیف

 نیب بلاج یاههسیاقم - دیرف روترآ - خرس دورس و وکسناپ :۷۳ نئوژ

 . دنهدیم شیامن كروپوین « سبراپ ۰ ندنلرد هک یئاهملیف
 : كروک و نا یاهلاویتسزا یتاشرا رک - سناگتلب اب هحاصم : ۳۳۲ توا

 یوبزیولت لاناک نیمراهچ هرابرد ثحب - یلوکیپ لشیم : ۷۳ ربماتپس
 . ناتسلگنا

 ۱۳۳۳۳ ۰ رابردیاهلاقس-«نیصیراهیر»>اب هبحاصم ۷۳ ریتکا



 دو هک 0 از 4

 تنضیو و « ارتسناه ترب « نوسناج تنومال اب یئاههبحاسم :۷۳ ربماو

 نایتسابس نس لاویتسف شرارگ - هیژوا لوپ :۷۳ ربماس

 یار تیج ایتاس اب هبحاصم - لسار نک : ۷۶ هبوناژ

 یاهملیف - وگاکیش و نارهت یاهلاویتسف تاشرازگ :۷6 سرام - و

 : . یسیلگنا نم

 . نموین درفلآ :۷ لیروآ
 - ینوپزپولت نوتراک - زکاه دراوهاب هبحاصم + ۷6 هم

 : ۷6 نئوژ . اهلیبموتا و دبول دلوراه - زک اهاب هبحاصم همادا

 ۳۴۱۱۳۲۷ ین 00۵۷ ,1۳11

 اکیربآ
«9 

5 

 سیلروک دراچیر

 1865 ظعمح0مدرر اله ۷تا ]۱۶ 023
 : ریبکرس

 : یو

 (ناتستنارد ه ریل 2/ع۰) رالد ٩ : هلحم هزاامش 1 كس

 هحفص ۷۲ : تاحفص دادعتا

 اما «مدش هک زکر مهب هتساو نونکا « رادفرطرپ ههام ود هلجم نیا

 دوخ یاهششوک هب « رگنفرژ و رکفنشور ریبدرس ثكب ناونعب «سیلروک دراجب |

 ارلجم یرادافو هک راد دصقو دهدیم همادا هلجم

۲ 

 نباب بوخ ناگدنسبون بلج یارپ

 : بلاطم یهنومن . دیامن ظفح رتیمیدق یاهملیف

 رودیو گنیک - نناد یلناتسا اب هبحاصم : ۷۳ توا « نئوژ

 یراک كمول - رودیوگنیک بلطم همادا : ۳ ربنکا - ربماتپس

 « یترهالف - دنتسم یامنیس هرابرد صوصخم هرامش : ۷۳ ربماسد -

4 

 بت

۳ 

 ربماون
 . هریغ و لانشتفیر

 . زرجار لیو یژولبرت - هنرنلآ - هایس یامنیس :۷6 هیروف - هبوناژ

 لک و اه - نمنلآ - ورنوم - ریارذ:لراک - كاکچیه :۷ع لیروآ - سرام 3

۳4 

 سد

۲11۷ 1 

 یبرغ ناملآ

 . دنتسه ددعتم اه ریید رس : ریبدرس

 3/8 1۷[تصنمط 2 ۷۵۷ یهصصحص» : یناشف

 (رالد ۱٩ ای هریل ۱/۰۰) ۳۵/۹۰ « هرامش ۲ تمیق

 هحفص عع : ناحفص دادعت

 هک تسا ربخا یاهلاسرد اهنت اما هدش پاچ هراش ۲۰۰ نونکات هلحم نیازا

 : بلاطم یهنومن . هروآ تسدب یتیعقوم هتسناون هبرشن نیا

 سس دیس حبس ج7

  یرورم و «ك ریس سالگاد» صوصخم هرامش : ۲۰۲ درامش

 یبرغناملآ نوبزیولترد وازا هک یئاهملیفزا لماک تسیل كي ها مههب) شپاهملیفرب

 .(ه لش هداد شیامب

 . ناملآ یامنیس هرابرد یتالاقم : ۲۰ع هرامش

 . دش دروف ناج یزوریپ ثعاب ناوج نلکتیل رتسم : ۲۰۵ هرامش

 . لبق هرامش بلطم نایاپو همادا : ۲۰٩ هرامش

 یاهلاقم و «زردنو میو» - «لگیس ناد» اب یئاههبحاصم : ۲۸۰۷ هرامش

 نر یامنیس هرابرد

1۳1۳ ۲۲۲,۷۶ 1۱ 

 اکبرمآ
 زییکتزا ۰ راا . ساموت . ریب دارش

 هد 9602, ۴۱هالنصع (مالععع ۷ >ونصنم 0 یناشن

 (رالد ۷ جراخرد) رالد ه : هلجم هرامش 6 تمیق

 هحفص ۸۸ : تاحفص هادعن

 , یسرربهب صاصتثخا ارشاهرامشره « دوشیم ژانازیم یبوخب هک همانلصف نیا

 ۱ . .  دهدیم نانادرگزاک زا یهورگ راک ای امنیسرد نیعم كبس اب هعل اطمو

 ۱ : بلاطم یهنومن

 . بیجع نم» ملیفو ناموپس توگلبو هرابرد یشرازگ : لوا هرامش لوا دلج

 -ادناوردندولارابراب : مود هرامشلوا دلج .«دنورفلراک» هرابرد یاهلاقم « متسه

 .. «امنیسرد تشحو» رظن هطقن زا وزنارف ژرژ و «لئونوب سیئول» یاهملیف یسررب

 هفوشلوک «نیتشنزیآ هرابرد صوصخم هرامش : مراهچو موس هرامش لوا دلج

 . ثیفب رگو گر بدنی رتسا
 . دنچاب هارمه اهملیفرد هتیلاوسکس هرابرد روصم هرامش : لوا هرامش مود دلج

 . هنارکفنشور هلاقم

 . «تشحو یامنیس رنه» هرابرد صوصخم هرامش : مود هرامش مود دلج

 ز ]۲.۱۷۲ 5

۷۹ ۷۳( 

 اکیرمآ

 یلیب ینتبو و ولام ینوس : ناریبدرس

 ۳.۵, ظ0» 115, ۱۷۲۵ قلاب ۱[ هوم طنع ها 0

 (جراخرد رالد ۱۰) رالد ۷ : هرامش ۱ تمیق

 هحفص ۸۶ : تاحفص دادعن

 :ارب مهنآ بلاطم هکتسا یکینکت هبسلاب هیرش كي نازاسلیف همانربخ

 زآ بل اطمیهنومن . تسابلاجنیریاس یارب مهو نارادربملیف و امنیس یاهنیسینکت

 تا یستس ان یحاصمو (۸ هرامش) مشش دلج

 ]2067 1 ۷۷۵00 ملیف هرابرد یشرا رو هرامش) مشش دلج

 املاپود نابرب» و «یلریفز وکنارف» اب هبحاصم : (۱۱ هرامش) مشش دلج

 . «نارهاوخ» ملیف درومرد

 اومرد «زتای رتیپ» و «تلوب تربار» اب هبحاصم : (۱۲ هرامش) مش دلج

 ۱ . «لیوک یدا ناتسود» ملیف نتخاس

 يف نتخاسزا یشرارگو «لاه دارنک» اب هبحاصم : (لوا هرامش) متفه دلج

 4 » 9 بم ید ))

 رمه «وفورت اوسنارف» زا یربوصت و هبحاصم : (مود هرامش) متفه دلج



 وا «یتاکیرمآ بشه لیفرب ید اب
 : (موس هرامش) متفه دلج

 . «یئاپرد غرم» و

 هارمه «ستیو هیکنام فلو» اب هبحاصم : (مراهچ هرامش) متفه دلج

 ۱ .«نمزیاو كيردرف» یاهملیف شرازگ اب
 جروچ» اب هبحاصم - شولل دولک اب هبحاصم : (مجنپ هرامش) متفه دلج

 . «یتیفارگ نکیرمآ» هرابرد «ساک ول

 .«ریگ نج» ملیف درومرد» «میرگ رنه» یهلاقم : (مشش هرامش) متفه دلج

 دروم رد «الوپاک دروف سیسنارف» اب هبحاصم : (متفه هرامش) متفه دلج

 . «هملاکم» ملیف

 « رهش نیئاپ» یاهملیف هیهت هرابرد یتالاقم

۲۲1,۷۲ ۵17۸۳] 

 اکب رمآ

 (اینفعلاک هاگشناد هبرتن) شابتلاکر تسنرزا ۰ و

 ۱ ی

 ظهایاهب (0هانگهرمنم 0

 (رالد + جراخرد) رالد ه : هرامش ٍع تمیق

 هحفص ٩۶ : تاحفص دادعت

 رتمک اهلاس یط هکتسا رتبرپ هنادنمشیدنا همانلصف كي «یلرتراوک ملیف»
 صاصتخا ینالوط تالافمهب نآ بلاطم رتشیب و هدمآ لمعب نآ تایونحمرد یرییف"

 :بلاطم هنومن . دهدیم ناش یدایز هجوت امنیس یاهباتک دقنهب هراومهو دوشیم هداد

 مس رس تورو در تک نامگررب : ۷۳ زیئاپ
 ۱ 1,2 10806 ملیف هرابرد

 یر نارپارد ینیلوزاپ - وفورت للجم نیلتاق :۷۳ - ۷ ناتسمز
 . بثکیو رازه

 یامنیس رد ناجیه كيتكلابد - «ساکول جروج» هرابرد یثحب : ۷6 راهب
 ۰ , . «اهشوق» و «لاگناوتشیا» - ون جوم

۲11,۷۲5 ۸۸۲۲۱ ۳۲1,۷۷۶ 

 رس
 تات نا

 9 نیبنییور : ریبدرس
 3 ین

 75 ۷160۲۵2 0عار 1مع40ع ۷

 (رالد ۱:) هریل ۵/۰ : هرامش ۱۲ تمیق

 هحفص ۷۲ ان ۱۸ نیب : تاخفص دادعت

۷۸۰ 

 ۳۳ نان رتتزا نونعا .تسا سکعرپ هشیمه هک هناهام هلحتم نیا
 ۲ بلاطم هنومن . دراد یزیچانو مک مهس  دنک بلج دوخب ارهدنناوخ نهذ هک

 مو «وگنودروگ » زا «نونلیمه یاگ» اب هبحاصم :۷۳ هیوناژ

 ۱ .«شلاو لوئار» هرابرد

 رر - شلاو لوئار باطم همادا . ناک لاویتسف تاشرازگ :۷۳ توا

 ۱ . ینامور

 اکعنا» ناونع تحت یاهلاقم - رنیو لکیام اب هبحاصم : ۷۳ ربماتیس

 ۳ زا ( ینیللف « دروکرامآ » ملیف اب ءارمه) ایلاتیا یامنیس زا یشرازگ
 یسیلکنا ناگ راتس هرابرد یاهلاقم - «نیل سیسنارف

 ۴ لر لاویتف شرازگ - رجنیرگ یلراف اب هبحاصم : ۷۳ ربتکا
 1 . گنک نوه یامنیس

 رگ - «ینسیدتلاو» هرابرد یاهلاقم - لگیس ناد اب هبحاصم : ۷۳ ربماون

 و
 ۳ یرم یرابرد یاهلاقم - ندیاه کگنیلرتسا اب هبحاصم : ۷۳ ربماسد

 . یشیلگنا ناگ راتس" بلطم همادا

 ۱و نالباکیلن - سجرتساناج - لتنیونایلوج اب هبحاصم : ۷ هبوناژ
 . هب رگ بور

 نبرخآ یفرعمو «دهتیاورتیپ» هرابرد یاهلاقم : ۷6 هبروف
 . «سجرتسا ناج» بلطم همادا

 !تلام نیهاش» هرابرد یاهلاقم - یرناک نوش اب هبحاصم : ۷ سرام

 نیل رثزیم - دیر لیزاب - نوتبالک كج اب هبحاصم : ۷ لپروآ

 . كچ یامنیس شرارگ
 . . چیک یسینسا - كيل اکینورو - كروپ لکیام اب هبحاصم : ۷ هم

 بد نلرام - نرال كم نمرون - کگربیس نیج : اب هبحاصم : ۷6 نئوژ
 (هلاقم) کگ ربدنپرتسا و

111۷15 1۳ ۷ 

 اب رمآ

 یلبار پیلیف رکزاچ : ریبدرب
 ۳ اش

 . 210 ۳286 68 50ععاب ۲ ۷در ۱۱۲ 1

 (رالد ٩ جراخرد) رالد ۹/9۰ : هرامش ۱+ تمیق

 هحفص 1۶ : تاحفص دادعت

 ۱۳۳ یر نیا زدلیف».« تسا لاتیزپرا بلاطم یاراد رتمک هلج نیا
 برات و یئاکیرمآ یاهملیفهب هکدوریم رامشب یناسک یارب یناعالطا و یربخ «
 : نآ بلاطم یهنومن . دنراد هقالع روشک نیا 3

 یربسالاو - اهملیف یاهناسفا نانز : ۷۳ هیثوژ - نئوژ

 نایلومام نبور - لبیرگ یتب : ۷۳ ربماتپس - توا

 . دوویلاح نابز یئایناپسا یاهملیف - ندلوه مایلبو : ۷۳ ربتکا

 سپ یناچ نول : ۷۳ ربماون
 . نمدروب روئنلا - نوارب سنرالک : ۷۳ ربماسد

 . نرتاس نآ : ۷6 هیوناژ

 ۱ . یدا نوسلن : ۷ هبروف

 ؟هدش شومارف هکنز نانادرگراک نیلوا - یدنک روترآ :۷6 نسرام
 . فیدراک كج - ناگیم ساموت : ۷6 لیروآ



 . نهم ۴اماتعر 127 ممص ۷ ؟مدتم اما ],0ظم»و

۰ 4 ۷ 4 

 (رالد هد) هریل ع+م + : هرامش ۱

 یسرربو داقتنا تهج یعیسو یاهشخب یاراد هشيمه هناهام هلجم نیا

 شخب ًانمض . تساهنآ یمومع شیامنزالبق اهملیف ینیبزابو ۰ اههبحاصم ,
 . یهنومن . دراد نادرگ راک و هشیپرنه كي لماک یفرعمهب صاصتخا هلجم نیاز

 ینوتنآ - كنارف نیولم - یگربزتاش یرج - ۷۳ ناک شرارگ : ۷۳ هیثوو
 ۶ .نیرگ دوو ی

 . نومل كج - نوتسه نوتلراچ :۷۳ توا
 نمتاودولک - گنیلرتزیم - نوتسه نوتلراچ - رتسکنال ترب : ۷۳ ربماتپس

 1 . زدراودا كيلب - گنیشاک رتیپ : ۷۳ ربتکا
 یروبزنالالجن آ - یئادج ملیف هرابرد یاهلاقم - نابار تربار : ۷۳ ربماوت ۱

 َ نمچیل سبرولک - دروفدر تربار :۷۳ ربماس

 . رکیب مات - رنگاو تربار : ۷6 هیوناژ
 . كپ یروگیرگ - رنیرب لوپ - لواپ تربار - كروب لکیام :۷2 لیروآ

 گم اهم ۲ ما
 ۴۵05 0۱ 2 شب ۵

 ٩ زلبا نا ۱ ۱
 عس ظ020 50عهار 1مع00» ۲۷۷۱ ۷۰ 0۵ : ینا 108

 .(رالد ۰/۵۰) هریل ۱/۸۰ : هرامش

 هحفص ٩۸ : تاحفصع 8

 حرط رظنزا هک مينکیم رکف ًاتعیبط ام سپ «تسا نامدوخ لام هلجم نیآ

 یئالاب حطسرد دوشیم باختنا داقنناو ثحب یارب تقد اب هک یئاهملیف تهج او

 : نآ بلاطم یهنومن . دراد ر را

 «نیاربوا سیلیو» هرابرد یاهلاقم : ۱۰ هرامش

 . «زیاو تریار» هبح 2

 «نیناک نوسراگ» اب هبحاصم - «دیر لوراک» هرابرد یاهلاقم - ۷ هرات 2 ۱

 . (۱۹۳۷۲) یئایموم ملیف هیهت یگنوگچ - «تراهنیار سکام» هرابرد یاهلاقف
 «ناویلوسوا نیروم» اب هبحاصم - «گنال رتلاو» اب هبحاصم ۸ هوش

 وفورتاوسنارفاب هبحاصم -

15161/551 ۷70 9 

 ی
 فوک روس ینژویا :

 9 الأب نون هزطعر 125919 1۷۲۵560۷ ۸ - 9

 (لاسرد هرامش ۱۳ لبور كب هرامشره

 هحفص ۱٩۲ : تاحفص

 تساهلاس یرییغت نیرتکچوک نودب ازووع لاور شور تنه تا ۷

 بلاطم و وبرانس پاچ ۰ كيروئتو یساسا یاهتحب لماش نآ بل اطمو هداد

 ۳ یاهلاقم - و یثهردنآ هرابرد باتک كي یسررب : ٩ هرامش"
 .«كيزکم دابهدنز» ملیف

 لاویتسف هرابرد رگید نانادرگراک و «كوچرادناب» تایرظن :۷ هرامش

 .«فساک رچ یالکین» هرابرد یاهلاقم - وکسم ۳

 یتالاقم - فکینتروب یلیساو تنگ زاب . نیکفودوپ ملیف نیرخآ : ۸ هرامش
 : .«فوزاتالاک لیئاخیم» یهرابرد «وکنشوتفی» و «یوکسناد» زا

 .«رلمرا شیردرف» هرابرد یاهلاقم : ٩ هرامش

 116 0۱۲6657 ملیف هرابرد یثحب - «کگولونوم» ملیف یسررب : ۱۰ هرامش

 رثا «یگر وبزرتپ نس یاههناسفا» مامتان یویرانس پاچ - «نمزیار» را ۷ علت

 . «فسنینزوک یروگیرگ»
 یدقن«ایناویئاد» و «یئابرد غرم» یاهملیف قرصب یاهكبس : ۱۱ هرامش

 . «لئونوب سیئول» رثا «یزاوژروب مارآ نوسفا» ملیف هرابرد «چیو هکتوی» زا

 یسور نوتراک یاهملیف یسررب : ۱۲ هرامش

 ملیف یسررب - ملیفسم یاهویدوتسا هرابرد یتالاقم : (۷ لاس) مود هرامش
 . «زتیفیاه فیسوی» رثا ۸۸ ظ20 0000 2۷[

 . «فونوسماس» راک نیرخآ یسررب : (۷ع لاس) موس هرامش

 كچ یامنیس : (۷ع لاس) مراهچ هرامش

110 : 

 ناتسهل
 نی ظدلدببهابم 6لر 02595 ۱۷دوج» 0 كچین وک د را زیر : ریید

 هحفص ۱۶ : تاحفص دادعن

 دوریم رامشب یجراخ هناحام تالجم نیرتهدنزرا و نیرتهبزا یکی «ونیک»

 .تساهجوت لباق نآ دلج یور یاهگنر و دوشیم یحارط زین یئابیز رایسب زرطب هک
 : نآ بلاطم هنومن

 یامنیسیفارگ وملیف - «یکسلتیپ» رثا «كينرپوک» :(۷۳ لاس) مود هرامش

 ۰۱۹۷۲ رد ناتسهل
 یردنآ» رثا «انتول» یاهملیف هرابرد یتالاقم : (۷۳ لاس) موس هرامش

 . وچناپ شولکیم یاهملیفو کات یرنآ» رثا «سرالوس» - «ایاو

 یئاکیرمآ یاهملیف داقتنا - رتفسان شونای : (۷۳ لاس) مراهچ هرامش
 «یسونازفوتسبرک» رثا «عشعشت» هرابرد یبلطم : (۷۳ لاس) مجنپ هرامش

 . «فوترواگیز» و یسوناز زا یتالاقم اب هارمه
 ۱ رخ  «هاوبنرادنوک یزدنا» اپ هبحاصم ۰ ۷۳ لاس) مش هرامش

 یئاکبرمآ یاهملیف
 لسار نک : (۷۳ لاس) متفه هرامش

 فوترواگیز : (۷۳ لاس) متشه هرامش
 هرابردیاهلاقم - «ابهروپ» رثا «لابوه» ملیف هرابرد یاهلاقم : مهن هرامش

 . ناک شرازگ - «رتفسان» و «یکشوژام» یاهملیف نیرخآ

 . ناتسراغلب یامنیس : (۷۳ لاس) مهد هرامش
 سکس» - «یکسوزوک والسیناتسا» اب هبحاصم : (۷۳ لاس) مهدزاود هرامش

 .«یتات كاژ» هرابرد یاهلاقم - «اشور ربولگ» زا یاهلاقم «لیپا

 «رگنیزلشناج» رثا «بشهمین یوباک »ملیف هرابرد : (۷ع لاس) لوا هرامش
 «نمفوح یژرب» رثا ۳010۳0۳ ملیف هرابرد یاهلاقم(۷ لاس) مود هرامش

 . «زکاوک ساردنآ» اب هبحاصم - سیئوس دیدج یامنیس -

 . نیچ یامنیس - سیدنارب ریمیزاک : اب هبحاصم : (۷6 لاس) موس هرامش

(۲ 

 گل رامناد

 ۱ مولاک رپ : رییدرس
 1419 نموهمطععمح کر 1۱)هصصصم »۳

 (رالد ۱/۵۰ اپ هریل ۲/۹۰) نورک 6۰ : هرامش + تمیق
 هحفص ۵۲ : تاحفص دادعت

 . حطسبو دروآیم تسدب هدحتم تالایا و هسنارفرد یشزرا ج جیردتب هلجم نیا

 " شزراو رابتعا نیا شیازفا یارب یعنام یکرامناد نابزی هچرگ . دبایبم تسد یئالاب

۷۹ 



 یا ی

 . نیلپاچ هرابرد یعیسو شخباب صوصخم هرامش :۱۱۵ - ۱۱5 هرامش
 . امنیس یرتسگناگ ككيسالك ملیف هس هرابرد یاهلاقم و

 . اهمایفرد یرتناف رصنع هرابرد یاهلاقم - ینسیدتلاو : ۱۱۷ هرامش

 .«ارواگ اتسوگ» اب هبحاصم - «یکسروزام لپ» راثآرب یرورم : ۱۱۸ هرامش

 2 ناد» -۰«نودگنال یراه» - «اتروگ دولک» هرابرد ینالاقم :۱۹ هرامش

 ۱ . «اپنیکپ ماس» و «لگیس

1۳۵۳۹11۳ 

 هسنارف

 . تسا فلتخم ریبدرس .دنچ یاراد : ریدر
 10 خم امدیشم ۷ زعه6ب 73013 ظدجنع >-: ینابن

 (رالد ۳۳/9۰ اب هریل )٩ كنارف ۸5 : هرامش ۱۲ تمیق
 هحفص ۰ ::ناحفص 0

 فصولاعم ۰۱۹۷۳ لاسرد هلجم نیا راثتنارد هاتوک هفقو كي مغریلع
 هلجم نیا پاچ . دبای تسد یئامنیس لآهدیا هلجم كي ماقمهب هتسناوت 6"
 تسا یالیلحت تالاقمو اههبحاصم لماش نآ بلاطمو تسا سیفن و العا ذغاک یور
 : : : بلاطم هنومن

 . «شاتسوا ناژ» و «لام یئول» اب یئاههبحاصم :۷ هرامش

 ناتسا و سپراه ب زمیج « دیارب كم « ینیللف اب یئاههبحاصم : ۱۵۸ هرامش
 5 5 زرد

 ۹6۲ دنا دور
_- 

 نات ؟نا

 نوتسوه 9 :
 81 1)عوط ع6 1 ۷۷1۲۷ 0 24۸

 "(رالد 2 ۱/۷۰ : هرامش ع تمیق

 هحفص ۱۶ : تاحفص دادعت

 «نوتسوهپول هنپ»قیفد رایسب یریبدرسو تراظنزا هک لاس ۲۰ زاسپ ًابیرقت

۸+ 

 . دنکیم هضرع اردیاقعو تابرظنزا یعیسو هرتسگ ۰ تابصعتزا
 : نآ بل اطم یهن ومن

 9 لاو زمیج : و درم ای و تاعوبطم : ۷۳ ناتسبات 1

 نیاژ
 ۲ الکین یامنیس : درد هریاد - ویک ولب وک راماب هبحاصم : ۷۳ زیئاپ
 ِ - یگئور سالکین اب یثهبحاصم : نکن هاگن الاح : ۷-۷۳ ناتسمز

 . فوترواگیز ۰ تقیقح یامنیس و یگنفه

 ۷ راهب
 . «یروبدارب یر» و «كاکیل دراچبر» اب

 .حاسم - ناملآ دی دج یامنیس - خینوم ان وئانرومزا :

11۸16۳ ۲ 

 اداناک

 و _ِ

 ۳.0. ۳0۶ 1778, وهاتمص ظ. ۱۷[هدنءملر 0۷۵66 113 ظ 91 ر ۳

 (رالد ۷/۵۰ جراخرد) رالد ه

 هحفص 5۸ : تاحفص دادعت

 ثحابم یاراد رتشیب هک تسا بلطمرپ یئامنیس هیرشن ثاب «ناو كيت»
 : : نآ بلاطم هنومن . تسا یلومعم

 - ملیف رماهرد رشیف سنرت كانتثحو یاهملیف : ٩( هرامش) موس داج
 . «هنوُنلوئجرس» ببرغو بیحع

 (۱۰ هرامش) موس دلج
 . وهگناو

 1 . «یروبدارب یر» اب هبحاصم : (۱۱ هرامش) موس دلج

 . «ارواگ اتسوک» اب هبحاصم - نیل دیوید : (۱۲ هرامش) موس دلج

 رعور كيرا» و «تسویم» اب یئاههبحاصم : (ثكي هرامش) مراهچ دلج

 ینالوط یظفاحادخ ات گرزب ار

 «وفورت اوسنارف» اب یئاههبحاصم :(ود هرامش) مراهچ دلج
 . «یلسپرپ سیولا» یاهملیفرب یرورم -

 تالحم روس ایت

 : هلحم هرامش ۱۲ تمیق

 >و نردسورب - ادنوفیرنهاب یئاههبحاصم :

 ی تن وم» و

1۷ 

 ؛اهناتساد ۰ تسایئاکیرمآ نانادرگ راک فنص هبرشن هک هلجمنیا

 . دنکیم پاچ اریئامنیس یاهبانک دقن و یسرریو

 نه 110۵1۲0 ۳۰111۷۲ ۱۳,۱۷5[ 1خ

 اکبرمآ
 9 یک

 16 4200, 5 ] هنصعام»ج ظبهصاعر ۱۱6۷ ۷۵۲۱ ۱ ۷ 10017

 ۴۹۳ اراد . تسا هامنیس كيلوتاک یلم رتفد» هبرش هک هلحم نیا

 هصخت تاعوضومو لیوطو هاتوک یاهملیف و زور یاهملیف یسررب هرابرد



011۸1۳۲86 ۱۱ 

6/۵۵ ۰ 

9 ۵ 
 13 ظببم ارعو ۳عاتاق - (طقصحوو ۳9 1

 یلاخ اذهعم هداد تسدزا اردوخ قباس رابتعا كنيا هناهام هلحم نیا
 . تسا یلاجنج ًارثکا نآ یاههنشونو تسین زیگناثحب یاهللب

00 

 زخم 12۷10 ۷اهصتما و ۲نوععه 8 نم ۷[دنم ۳ ان

 ۳ یواوم رشتنم هناهام روطب بز رب لاس هدزناش هلجم نت

۳ 9۱ 

 244 ۷۷65 271 50ععاب 6 ۷۵داعر ۱۱۷ 1

 یاهثحب یاراد هک همانلصف نیا هرامشرهرد - سادورک یراگ : ریبدرس

 یامنیس و امنیس خبرات هرابرد یئاهیروئت و اهتشاددای و تایرظن « تسا
 ننروآ دوج وب رصانع و لماوع هرابرد یبلاطم یواح زین و دسرریم بپاچب

 02116 23 ۷0۰ 1155و ۳۲2 «۲هصحرم 2

 نابزب هک تسا نیتال یاکیرمآ یامنیس هرابرد ت تالاقم یواح هلحم "

 ۰ دوشم پاچ یئای من ۷

 ۳ ف

0۵0 11۳ ۵ 
 < ی

 0 ظبع 1۲ع اب هاتبتعر 1000 ظدعلو

 هر «نلوب سیسنارف» یکیژلب خرومو دقنم «هبررشن نیل ریبدرس ۹

0137 ۵۴ 

 7470 1۱۳۲هجوب ص000 ظوتاو [ باب 5

 هوشیم پاچ رابکی هام هسره هک تسا هجوتبلاج هیرش تك  هلحم نیا

 نردم هیرشن نیا ۰ دراد یلیخت یملع یاهملیفرب یص وصخم دیک هژ

 رامشب 2۷۲10: 1۷ص ۲2صتهع1وا6* یوسنارف هلجم بیقر یدایز *

 9667 ۲۸۷ ةلوطتسم ظهر ظعهمتر ناو نملنعمرصتم 90212 3

 دوخ عونردو دوشیم ژاهنازیمو یحارط یاهدننکهریخ هویشبب هلجم نیا
 هتشون یئاکیرمآ یاهملیف هرابرد هک هنارکفنشور و یلیلحت بلاطم ندوبارت 3

 . تسا ریظن ی و

 ظوواقدمط 1049, (ط - 8022 2۳

 . لطف . دوشیم پاچ «سیئوس» رد ًابترم هک تسا لاس ۲۰ نونکا هیرثن نیا
 رسم تون ناف نایر لا تالام و تسا ییج یاهباک لتم نآ

 ه۶ امنیسس 0101۳1۸ 4

 نارسا

 . «دیما لامج» یریبدسهب « نارهت ملیف یناهج هراونشج هیرش هع امنیس

 باختنارد هک هلجم نيا . دوریم رامشبیسراف ناب زهب یئامنیس یدج هناهام هیرشن اهنت
 هک دیامنیم یعس "الومعم « دنکیم ارنآ ندوب یللملانیب تیاعر دوخ بلاطم تابوتحم
 رارقرب (موس ناهج یامنیس ًاصوصخ) دیدج یامنیسو هتشذگ یامنیس نایم یلداعت
 ژابنازیمو یحارط زین یاهنادنمرنهو ابیز زرطب هلجم نیا هک مینک هفاضا دیاب . دزاس
 ث

 ترازو ۴ هرامش نامتخاس - ۳+ هرامش - دیشمج تخت نابایخ نا رهن : ینانت

 . نا رهت ملیف یناهج هراونشج - رنهو گنهرف

01۳۳2۸ 1 

 ابلاتسا
 ۷ 1عمام 06 6۵تهصم ۷ ءمطتم 8ر 00180 ۳۵6 : یناشن

 .دراد صاصتخا «ون یامنیس» هب رتشیب شزرا اب هلجم نیا بلاطم

 9 ۳ ۸ [۵انخنخاضگن

5 1 ۷۲۲( 

 اکیرمآ

 17 ۲۷۷6۵۶ (مآلععع ۹اتععار 102 تر 10۷2 2 0

 «ناک كمرباد دراچبر»یریبدرسهب یئاکیرمآشزرااب و یهاگشناد همانلصف نیا

 (۷۳ زیئاپ) یزابهدعاق و فیفوک ورپ - نیتشنزیآ تابتاکم هرابرد یتالاقم اریخا

 پاچب (۷ع راهب) یکسنیعاک تراوتسا و ناموپس توگلپو « نامگرب رامگنیاو
 د ترلان صاسو

۱ 



 نم 33 مت

 1 » رم آ

 مهم صفر ظ.۵۰ ظ0۶ 39ار عنصر طهطم 1

 . الاب حطسردو یندناوخو بوخ هیرشن كي

1۷ 

 اکبر مآ
 ی 3 دا

 ۳۱هصجمامص ظ00)عفر 14. 1و ظ0۶ 76, ۲6هج۲

 یاهنابزب فلتخم یاههتشون یواح هعومجم كي تروصب , هیرث نیا

 . تسا امنیس و ملیف هرابرد یئاهشرازگ نینچمهو امنیس هرابرد نوگانرگ

111610 ۰ 

 بزم 1-9. او ظ27«مامحو 6

 كي لماک یفرعمهب « هرامشرهرد یئایناپسا رادفرطرپو هناهام هلجم نیا
 . دزادرپیه یللملانیب نادری راک

1۲6۸۳۲۲ ۲ 

 نیاز
 یناشن

 0/0 12020 5دامو 104-5 0 56122272-کالر 1 ِ

 . ]درروص

 سن ردو تسا « وئاس وئادات» را رببدرس هک تا 2 دیدج همانلصف تب منا

 هک هلجم نیا هرامشرهرد . دوشیم پاچ یسیلگنا نابزب زین شبلاطمزا یتمسق هرامشره
 پاچب «اواسوروک وریک [»راثآهرابرد یشزرا اب یاهدقن دراد مان امنیس خیرات هعلاطم

 ۳داصحاتصم ۷2 4/11ر 502 9 6۵1000 1دطازوصم

 دروم رد یشزرا اب یاهدقنو تاشرازگ « تالاقم لماشو تسا یبوخ هبرشن
 .تسارادروخرب یبلاج ژاپنازیم و یحارطزا «نارک ا» هلجم هک نیا حیضوت تسامنپس

3 

(1,۷۶۲ 

 ناتسهل

۴ ۸ 

 یا

 و نحاام لباق 0 دوشیم پاچ «وشرو» رد یگتفه هبرتن ن نیا

 . دراد تیبوبحم زین یللملانیب رظن زا تسا رادروخ رد

۱ 

 3 دمت
 و 39ر ظاطعصع : یناتن

 3 تسا اد یاهجون لباق و 2 دوشم

(171 

 3 : هیک ر ث
 ط.زک, 307و ظعبمعاتر ایاهصطاا : یناشن

 ۲رت كن امنیس یمسر ناگرا « دوشیم پاچ لوبناتسارد هک هناحام هلجحم نیا
 تا

۲۲1,۱۷۲ ۸ 

 یک اولسکچ
 1 یاس

 ۷ هملمموایممصح 43ر ۳2۵2 1۰

 . تسا ثچ یامنیس هناهام هبرش « هلجم نیا

۲۲1,۱۷۲ 01/۸ 

 لیزرب

 رم ۷امردتملع ننه 28و 2 05 ختم لع لعصفتهر ییمصحطحتد

 ۰۰ دوشیم پاچ یلاغترپ نابزب هک تسا لیزرب یئامنیس بوخ هلجم اهنت

۲ 11,۷۲ ۵۲, 

 1 ناتسلگنا
 : ی

 ۱۳ جم نما اشاام ۲۱عجاطر وهم ظدبم ۲۱۵ مد لوصتسع

 ۳ 6 1 طب

 . هلحم كيات تیبا هیتش وب ایت کد تاب هو ریش وب را نیا

 3 «روسارب ریپ» هب صاصتحا نا ریخا راهچ هرامشو دوشیم رشتنم هرامش راهچ

 ۳11۷۲۲ طل 1 طلب ۷ ولت

 (0اهعطمحم 10, 1040 ۳سععملع : یناشن

 . دوشیم پاچ «ردنالف» نابزب كيژلب یئامنیس ربتعم هلجم نیا



۲۲1,۷۲ ۸ 

 ۳: هه
 ام شووویوابوم ساک ۱۳۵6۵۱6۲ ۴۵ ۱لصعواوملوو ۸۸6۵م 6۵۱6۵ طب 6:0عدا ۳۵۱۵۸۱ 2 ۷۵۱ ۷ ۱9۸۸۴ ۱

 ۳.۵. ظوج 213ر ۷11226 گاهاتمطم 6۲ ۷0۲, ۷ 1001+ ۴

 یورب اکیرمارد هک اریئاهملیف یمامت یلماک تسیل اب یگتفهود هلجم نیا

 . دنکیم یفرعم دقن اب هارمه دیآیم نارکا

 77 (صهجبدمص ۳۱مر 1 ههصعلتر ۱م | 0

 هک یناسک یارب « دسریم رظنب یروتامآ هبرشن كي یدودح ات هک هلجم نیا

 . تسا دیفم دندنمقالع دوویلاه هتشذگهب

۲11/۷۲ 8 

 نمالموع ها اندعدت شعاع ۷۷دنوطع گاهاع امن: هعناچ ۱

 6طنم 1

 لیکشت ملیف یاهدقن ارشبلاطم رتشیب هک تسا نیگنس همانلصف كي هلجم نیا

 0/۵ گیمصعم ظاماعت2 - قناتعامر طاماتحصح : یتاگ

 تنم هرامش تشه لاسرد « نویزپولت و امنیس صوصخم یدنالنف هلجم نیا

 ]مصهصع ههوعع 20و ۵ 1۷[تصمادم ۰

 یلیخشرهاظدنچرهو دراد یبلاجو ینغ یاههبحاصم 6 تثالاقم هک هلحم نا

 . دشابیم شزرااب و هحوت لباق زا تاپوتحم اما .تس#9

 ۲وموهلنمم اب 97ر ظ6)902ا ۷

 تسد تالاقم یواح هک تسا ناتسراجم یئامنیس هلحم نیرتفو رعم هب رشن نیا

 نآرد زین یسیلگنا نابزب تالاقمزا یلهصالخ نینچمه . تسا یثهنارکفشور و الاب

۲۲1,۱۷۲] 

 شبرطا
 2 بطهمع (هنصوهعوع دو 1010 ۷ 1هعمصح : گیاتت

 شزرا یاراد هبسلاب نآ بلاطمو دراد یدایز هقباس , یشبرطا هلجم نیا
 تا

[11,۷۲ 1,1۳۵ ۷ 0۲۸11۳1۲ 

3 
 ۹ مس

 1 اکن ممآ
 ِ کرم

3 
6 
۳ 
 اب

 ة
۳۳ 

3 
 

 ؛ , ول 3 داشت

 ظوع 348, منم تاچ گاهاتمطر و7 ۷۵26و ۱ 19

 2 هدافتسا هرابرد یبلاطم لماشو دراد یبوخ ژاریت یئامنیس همانلصف تا

 ۰ تساهملیفو یئامنیس یاهبانک دقن « شزومآ ۳ اهمایف

۹ 1( 
 05: خر جع

 ۱« هات 3

 ط از

 داشتن

 250 ۷۷ 65۲ 570۲ ۹0م 7 ۷۵۲و ۱۱ 09

 ۳ اف  یرتسیلیم هدزناش یاهلیف رابخا صوصخم رتشیب هبرش نیا

 ؛یلاماهور»یریبدسهب هک تسا لاس یس زا شیب هلجم نیا .تسا یشزومآ نویزیولتو
 . تسا رادروخرب بوخو دیفم بلاطمزا دوخ عونردو دوشیم پاچ

۲,۱۵۲ 

 اکیرمآ
 7926 ۸قوطاحوعم اتو ضاعمصلتتعر ۷وتصلم 22909 ۰ یناشن

 :. هدافتسا لباقو بوخ بلاطمو تالاقماب یئاکیرمآ رگید همانلصف كي

۳ 

 _-ت

 ]طمع 010 میس ۲۱متعور ۵۱0 نوت ۳۱266, 42 - 0 !یدو

 دم ۲۱:عط ۹0ععنر امعمج ۷۷۰ 8



 یر تا یاراو « دونم تاچ نت رد هک سا هاهاش هر نی

 تسد بلاطم یواحو دشابیم ورامنیس هدنناوخ ناوارف هجوت درومو تسا سکعرپو
 . تسا نارکا یور و زور یاهملیف هرابرد یلوا

۱۹ 

 ۱ ۱ دئوس
 یمصفصمءتصممم 50 ظ (3)و 13500 65۵ : یناشت

 سیفن پاچ اب , تسا دئوس یئامنیس عماجم نویساردفهب هتسباو هک هبرش نیا

 . تسامنیس یایندزا یدجو ینالوط تالاقم یواح ًابلاغو دوشیم هضرع یبوخو

۷۹ 61۸۵ 

 لیزرب
 3ام

 بع ۷[هوبتصل 5-28 قصه ختم لع لوصعحمر (ههصحصحتم

 هلجم هیبش یدایز دودحات یلیزرب هناهام هبرش نیا ۷0ص
 .دوشیم پاچ ناتسلگنارذ هک تسا 1زص باهم"

 زناندماهاب ۵۲ 1۳۳ 900۲۳1۷ 0۳ 011

5 1۹۲0۲ 1۳1,۲۱۷ 

 رس

 ناتسلکنا

 * یل اس

 80 صععجت ظ۵۳هص0 گانه اصمح0م»ح ۱۲۷ 1 2 6 زر

 یبوخ ژاریت ناتسلگنارد هک تسا هدشتیبثتو یمیدق همانلصف تاپ 3 هلحم نیا

 ۳ تسامنیس تعنص هرابرد یدایز تثالاقم لماشو نوزاد

1] 1۳1۳۸۵1] ۳11,۷۲ 017۸111۳۲ 

 ناتسلگنا
 یاس

 همانمطسو گاهفع نمالععمر مانور ۷اهواهص 1

 . امنیس و ملیف هرابرد شزرااب تالاقماب رگید بوخ همانلصف كي

1۷۲۵۸۹9 

 اکبر مآ
 : یناتتت

 2116 1۷۲, نطقتاعع وطععار طول تصمدعر ۱۷[دنوادوص 8

 یگتفه هلجم كي دراد*بلطم « یعمج طابترا لیاسو مامت هرابرد هک هلجم نپا

 بلاطم نینچمهو دهدیم رارق ینیبزاب دروم آرصتخم اردپدج یاهملیف یمامت و تسا

 . دناسریم پاچب باتک دقنو پبرتسا ملیف « یقیسوم تاحفص هرابرد یرگید عونتم

1۷0۲۳۲[ 

 ۲۲1,۷۲ ظانابا ۷

 تست

 ناتسلکنا

۸ 

 ترش

 رنو ۲دلص ]وان انا, 81 رعجص 506 امصمم ۲۷۲۷ 6 ۵

 * ۰ لیف هاقتنا هرابرد یبلاطم لماش "الومعم « ندنل بپاچ هبرشن سا

 ایم نارکا یورب ناتسلگنارد هک تسا زور دبدج یاهملیف یسرربو اهملیف ناتساد

ٍ (۵ 

 ۱ ط ۷ 7 ناتسلگنا

 : یناش

 12 - 18 دا امار امج00» ۲۸۵ 4 ٌزع

 زاد یناعالطا و یربخ یهبنج رتشیپ تسا هناهام هیرشن كي هک «یلپ وتف»
 ینامنیسرابخا نیرخآ هلجم نیا . دسریم پاچب زین هبحاصم ود یک نا هرامشرهردو

 , دراذگیم دوخ ناگدنناوخ رایتخارد « ایند هشوگراهچرد اهملیف هیهت درومرد ار

 صص بان مه ادا

۱220 ۱0 
 3 1۸۵ 2۱ 0 7 هسنا رف

1۸ 1۳۲۷۲۶۲ 0۳ ۸ 

 2۲ ۸۲ عل6 0۲ ۲۷۲۵۵۸۸۵6 73 ۱
 ۲ ۸۷۵۴ 0۲ ۴یص اج_دعمم بیعتمم# یو

 ۱۳۶۴ اهتصات» خب ه68۲ دعا دوم
۲ 

 3 خببعم ۳6یصتمم ۲2 7

 «ادصو ریوصت» ناونع تحت تسا رتهب نونکا اریوسنارف هناهام هلحم نیا

9۳0۳ 

 اداناک

 1474 بم ضاهجص1-0)عوخ۲عر همه 3



 یبونج یا
 ۳.0. ظحع 700, انطوصم ۲2امآ ۹
 حس : ین

 اههبحاصماب هارمه ملیف هیهت یاهربخ لماش یبونج یاقپرف | هناهام هلجمنیا

 . تساهملیف هیهت نابرجزا ی

111۳ ٩11/۲۲ ۲ 

 اب
 1121 نونسصم» 5اتعقار شهصصحاتر یدنم 2

 4 ۶ تا هدافسا

0۲ 

 هبک
 ۷۱۱012 ۲۷ماتتر 626۲۵۵۵ اعاهصاصال ۳

 . تسا "1 انتاع زلصح ۸5:۷1" یمسر ناگ را هناهام هلجم نیا

9100۳ 

 دنله
 ۳ ی

 ظومآهوصمجاصح ۱۱۲۷ کمدع همت 72ر اطع اقعدع

 ینیبزاب « ملیف هپهت رابخا هرابرد یبلاطم یواح یدنله روهشم هبرشن نیا
 هراومه نآ یگنر دلج یورو تسا ملیف شنیزگو هبحاصمو ملیف دقنو یسررب و
 ۱ . تسا ریگمتچ

51011 

 ظوعطانف 318و سم هد 0

 . دراد امنیس هرابرد یخیراتو بلاج تالاقم هک یلاع رایسب هلجم كپ

 : یناش

۹0۹۹1۲ 14 

 یوروش
 : یناش

 ناب 0ظ2:0۷272 5 ظو ۱۷۲۵۹6۵0۷ ۸۰319 [7.9.5.1,

 نونکات ۱۹۲۵ لاسزا دراد" یدایز ژاربت هک یگتفه ود یئامنیس هلجم نیا یا
 . دراد تحاش ناشهلا با ۰۳111 هلو دوو َِ

 ۵ ۲ :٩177151

 ِ ۳۲ رامناد

 ص00( ۸۱16 4و 2900 ۳ا]هبو : یناش

 ۱۰ را شر د هام : دزادرییم اکیرمآ یامنیسهب رتشیب یک رامناد بوخ هلحم نیا

 ؛ «زنوج گكلاب» و «رکویک» هرابرد یتالاقم و «چیردلا» اب یئهبحاصم نآ هدزاب

 . تسا هدیسر پاچب نرتسو یاهملیف رگ

1 711187" 
 نات انا

 3274 هضم و اصص مدر امجمم ۲۷ هع 9 ۴ : یناشت

 .دوریم رامشب ندنل یفرعم تهج امنهار روجكي ًابیرقت هک یگتفه هیرشن نیا
 َ تسامدیس درومرد بوخ شخب تي یاراد

 5/6 شا ۹0ععار امج40» ۷۰

 بلاطمو دوشیم رشتنم «دییسا سیروم . فا» ملیف دقتنم رظن ریز هیرشن نیا

 : . دراد اهنآ یبایزرا و زور یاهملیف درومرد یهجوت لباق

171]۷7 ۳1۸9] 1 ۲ ۵۲ 

 ناتسلکنا

 دی

 72 1)ءدص عمق امع0م» ۱۷۷ 1 ۲۷ ۳

 ناونعب رتشیب اهلیف نآرد هک تسا ناتسلگنارد ملیف یاههاگشناد هبرشن نیا

 رارق لیلحتو هبزجنو یبایزرا دروم «یمرگسو حبرفت هلیسو» كيات «مویدم» 2

۲۷۷۵۷۲۲۲ ۸۸۱۱۱ ۶۲ 

۰ 
 : 3 ین

 2802 ۸یتعمصح ظهر گهصیم )الاممتهر ندلنگهصتو 4

 یحارط بوخ یلیخ كلاذعم دراد یمک هجدوب هکن ااب دیدج همانلصف نیا

 .دسریمپاچب نارد امنپساب نز دروخربو یگدنز هرابرد یتالاقمو دوشیم ژاینازیم و

۲ ۲ ۱۷۱۲:۲۲۸۲ 

 هیک رت
7 

 ۳.1. 6در ظهور 1عاهص1

 . دسریم پاچب لوبناتسارد .هناهام هبرشن نپا

 ... یراحت 9 یکینکت تالحم

۸۵ ۷]1:1310۸۷ 1۳1۷۲۸1/۳ 

 اکب رمآ

 0 سنا

 1782 ۳وعط مدجصعم ندرت ۱0ال0ملر نهنگ 8

 هبنج رتشیبو تسا رادروخرب یلاع یتیفیک زا نآ بلاطم هک هناهام هلجم نیا
 . تسا رتهدافتسا لباق نارادربمابف صوصخبو اهیاهفرح یارب دراد یکیتکت

۸ 



۱ 

 ناتسلگنا
 : 2 ما

 112-110 ۷ :66۵دته ۲[متفوم ۷ هصصمج ظاقعمر امجم» ۷۷7

[ (1 4 

 یارب رتشیبو "تا یکینکن«بلاطم یاراد "زین یسلگنا مع هبارش نیا
 ارامنیس 2 تک یاهتفرشیپ نیرخآ هلجم نیا . تسا ءدافتسا لیاق امنیس نیصصختم

 زی یسر رد

 ظ1+1 119۳1 ۱۷۸ 110۸۵[, ۳۲۲,۸۷۲ 0۵1۸1/0۵۳

 ناتسلگنا
 81 1)ع28 50عار مع ۷۷ 1 ۷ 6 ۸۸ : یناشن

 هک یئاهملیفهرابردو دوشیمرشتنیم «گولاتاک» اپ همانلصفتروصب هبرشننیا

 باجب ینهدافتسا لیافو لوا تست بلاطم دونم هیت اهروتک ریدو اتو

 ِ دناسریم

 رب ۲11,۷۲ ۹

۱۳۸/5 
 2۷ هسنا رف

۱ 

 9 ۸۷هجنع ۲۱مطم 75 ظوتتم ۵

 تراک یتراجت هنح « دوشم رشتنم سیراپرد هک یگتفه هلحم نیا بلاطم

 ک

3 ۳ )۳1۲۸۷۲ ۱۷۵0۲۳( 111۳۳۵۵۱۵۱۱۸۸۱ ۹ 
 ی
 :مزعو لود ات 7 ۸

 یبرغ ناملآ

 ۲۷ اطهاصعاعهعوع 42, 62 ۱۷ عود 7 هاش

 . دوشیم پاچ «نداسیو» رد هک یتراجت لاحنیعردو بترم هلجم كپ

۳111100 1000 

 . ژورن
 تهوع. 16, 0510 ۰ : یناشت

 . دوشيم رشتنم «ولسا» رد هک یتراجت هناهام هلجم

5 01۸1۲1۲1 

 اب رمآ

 1 و ییااتعت
 1600 ظمهدق درو هناع دالك0ر اعب ۷۵تا ۱. ۰

 . درذگیم نآ راشتنازا لاس تصش كنيا هک یتراجت هلجم كي

۲101 1,۷۲۷ 00۳ ۸ 

 اکبرمآ

 ۷و ۱۱ زاواا یوو_یاداوص فر یقه امداد ید یعاج

 6715 گنضممم ۳, المااوسمم۵ر ههلنهصنم 90028 ۰: یا
 .دراد زین یئاپورا پاچ كي ًانمضو تسا یربخ "الماک هبرشن نیا

,11۱0۵1 

 ۱ دنالنف
 منفممتصمصاواطب 3 ظ 2400100 ۳هاصاخ 0 : یناشن

 ۲۰ هرامش راهچ لاسرهردو تسا دنالنف یامنیس ناگرا . هیرش نیا
 رع یهجوتبلاج زرطب هکتسا فاتخمو عونتم بلاطمو تالاقم یاراد و دوشیم

 تو . د وسم

۲0۷۲۳ 7۳۷ 0 

 نباژ

 ظوع 30, 0هجاتها طمع 066, 1و0, 10091 5
 ۳۶.۱۰ فا . نلک» نآ ریبدرس هک ینیاژ هجوت لباق هناهام هیرشن كي

 . دوشیم پاچ یسیلگناهب نآ بلاطمو تسا

 وه ۳۲۸ ۸۵ 1۳۲۷1۹۲0۳۲

 یبونج یاقبرفا
 ۴.0, ظ0 10137ر  هدحصصهوطنتج : یناشت

 ی
 کربخ هبرشن كب رتشیب « تسا «زنوج یراه» نآ ریبدرس هک هیرش نیا

 . دوریم رامثب یتراجت و



ِ 

 نارادربملیف نیرتهبزا یکی «گ ربناوس سرال» هک یدئوس یکینکت هلجم نیا

 نایمرد نآ هضرع هوحنو توس ب ص ر ک ارن |

013۱۲۷۲۸ 1۲۷ ۸۱ 

 150-142 ۷۷ 2م 90ععا اصمصممح ۲۷۷۱۵ 4 ۴

  تلاطمیاراد و تسا ۳و

۳۶ 

0 
 ار لا ۰

0 ۳۸ ۸ 

 134 ۷۷6۵۲ 46 عمار 6 ۷۵۲, ۱۱ 6

 لیام هک یئاهنآو امنیسهب نادنمقالع مامت یارب «یتیارو» هدشتیبثت هیرشن 1

 راتساوخ هک یناسک و دنتسه امنیس یاههبنج مامت هزابرد فلتخم تاعیاش ندناوخدب

 یداصتقا 0 بوخ تی هرابرد یسرربو ملی هبهن ندناوخ

 ۲زاصطاعوتتهر 13 ۸ 1321075161 ۳ععار 2
 پاچ یگنر نآ تاحف هل نونکاو دد گی هتنم .رامش تشه لاسرد

 . تسا کگرزب نآ عطق « تسا رادروخرب زین یبوخ ژابنازیم زاو دوشیم

0000۸۵ 

 یک | ولسکچ
 و ین

 28 ۷4لدحوع هصصععاتر ۳۳2۵۷6 ۰

 ِِ درومرد یهاتوک یاهدقت انمصو تسا نیزه یگرزب نآ لطف

۲ ۲1۷ ],۸۱۷۲(- ۲11,۷۲1, ۷( 

 دنالانف

 : ینااتتت
 ت

 نیمه اما هعققاتقر کمن گهمنمصمعصاحجس 3 ظ 25, 0

 . دوریم رامشب دوخ عونرد یلم یاهناگرا نیرتهب زا یکی هیرشن نیا
 یامنیسهرابرد یقیاقح»نتلوب اب هارمه هک یربخ "الماک و گرزب عطقاب تسا یاهبرش

 . دوشیم رشتنم یگنر دلج یور و «دنالنف

0111]۸۸۲ ۳۲1,۱۷ ۷۹ 

 ناتسلگنا
 زیرا

 47 ])عوص ۹0ععار امجم» ۱۷۷۱۷ ۳٩ب

 ؟الرطنتهصمع طزلص عج هبتهابش هک تسا یئهداسو زاتمم هیرش

 . دراد

1۲7112106217۲0 ۳1۲ 1 

 ناتسراجم

 ظطمحتن ۲۳۲0۸ 10, 30206۶ ۰
 _ِ یامنیس رابخارب هوالعو دوشم رشتنم هرامش جنپاپ راهچ لاسرد

 . دنکیم پاچ « دوشیم هیهت نویزیولن یارب هک اریئاهملیف رابخا



۱ 

 لیثا رسا

 62۳ هجمب
 ۲۳م

5 - 3 

 : یب
 )۷انصتعاو هگ ممه هم امنعاتور 30 کد عتمج 5اتععار

 ][ تیمهتوص

 نتلوبكي تروصب هچرگ .تسا رادروخرب بوخ یتیفیک زا هبرشن نیا بلاطم

 ۴ دو _- ربثن 2

۱۱۳,۲۷ 0۸۵۵۸۱۲۸۱۲ ۶ 

 اداناک

 یاد

 زص تصمهصماطعوبع هغدعمتعهر 360 ۱۷۲6۵۱ هاب ۱۷مصا

۳۲ ,125 ۲621 

 اهردقنآ ژاپنازیمو یحارط رظنزا اما .یندناوخ رایسب تسا یاهیرش
 . تسین هجوتبلاج

۳۵۲,۲۲۲ 17 

 ناتسهل

 زا طاعاتتر ۱2[۱۷ممزع(لم 6/8 ۷۷ 2 : یناش

 یربخ الماک هیرش كي و دوشیم ربتنم یگنر دلج یوراب و یگرزب نآ عطق

 . تسا لوا تسد و

1101۷۲۸۲۲۸ ۷۶۲ 

 ینامور
 25 اتلیف ۲ابشلع انتها ظابمطقتا ات

 اپ تسد یسیلگناهب عقاوم یهاگو تسین الاب حطسرد اهردقنآ نآ بلاطم

 .. تسا یگرزب ش رنعطق و یگنر نآ دلج یور . دوشیم پاچ یتسس و هتسکش

 5۲۷۳۲۲9۳۲ ۲۷۲5/,[۳۲1 81با ۲ ۷

 دت وس

 3 0 ایشت

 رم پاچب اد مامتاب اردیدج ملیفرح ربخو تسا یبترم هیرشن
 و هر اتم و داند 3۱ نا هنر اس نو نتل وب د تاب « 3 نایاپرد ات

 ۷۶۲ 90/۳ سس

 یوروش

 ۱ یک

 وومممت طزلطر 14 کفلعفطصم ظعناماتر ۱۷۲۵۹6۵۷ 9

  هدافتسا لباق « درذگیم شراشتنازا لاس داتفه كنيا هک هیرشن نیا

 .تسا (یجراخ هچ و نابز یسور هچ) امنیس هتشر نایوجشناد

۱7۵1۳۳۵۲0 ۳۲1,۷۲ ۷۹5 

 1 هسنا رف
 77 بهم لعف نطحصع - اووععمر ظدتتع 8 ۲ : یناشن

 اج شنادنمقالع یارب لاحبات هک حیحصو تسرد "الماک یربخ هبرش كي
 1 تسا هدوب هجوت

1021112۳۸ 711, 

 2 نیاژ
 نر

 1 ۳ نزددم طزلطم 19-9 (6تصعه 5 - نطهمجصمر نطسم-اکست 1

 سنا ینهبرشن 3 تسا «ادوروک یجویوت» نآ حارطو ریبدرس هک هب رشن نا

 لح یاهملیفهب صاصتخا أرهحفص ود نآ هرامش رهردو دوشم هیهنت توخ هک

 ۳۳۲: ازینیاژ یاهملیف وبرانس ًانمض ۰ دنک باختنا هدنناوخ هک دهدیم

1711۵۵ ۳11/۷ ۷۵5 

 ۷۱۵ اس اسمتمت ار مع 3 یاس

 ۳۳ کدیماا ایلاتینوپ لاس باتک اب"هسیاقم ماقمرد یربخ هیرش نیا

 ؟ارف) وور هنیس : لثم فورعم تالجم زا یضعب هب بلطم لصا رد
 ۲ (یقرش ناملآ) نشیمرفنیا ملیفرود (ایلاتبا) مورف هنیس (ایلاتبا) امنیس
 اتیاس (هسنارف) كينکت (هنارف) ۱ (بعا) ودونامنیس (ناتسلگنا)



 فورعم ملیف هدنزاس «یتفش کننوه» 3

 45 دنتسم ملیف رگید یدادعتو «هتسکش نوت 7

 فلتخم یاههرا ونشج رد نونک ات وا راکن ب ذچ

 دنتسم ملبف ًا ریخا « هدش هزیاج هدنرب یناهج

 یاه زاب هرود نیمتفه هراب ردهک ار« رادید لیم

 . دروآ رد شیامنهبو هدامآ « تسا یاب

 «یتفش»ابیئوگتفگ هعامنیس تبسانمنیمهب ب

 .تساهداد بن

  دمآشیپ روطچ ملیف نیا نتخاس رکف-
 عورشزالبق هام ٩ ملیف نیا نتخاس رکف -

 نیا زا شیت نم ..تشاد دوجو ییایسآ یاهیزا

 هاتوک دنتسح ملیف یدایز بادعت هکیدوجوا

 لیوط ملیف راک رد یاهبرجن چیه انهعم ماهتخا
 تساوخ نیا هشيمه اما مدرکن یناتساد اپ

 ملیف ثي نتخاسرد مياههبرجتزا هکدوب نمرد

 «یئایسآ یاهیزاب» هر منک هدافتسا دنلب

 . دروآشیپ میارب ارتیعقوم نیرتهب نارهترد
 دادیم نمب ارناکما نیا «یئایسآ یاهیزاب» ملیف

 . . منکناحتما ارمدوخ تعاس ود لوطردهک

 اب نراقم هک ار«۷۲ كييملا» ملیف نم

 شیامن هب نارهترد یئایسآ یاهبزاب یرارگررب
 نایاب را تب تسارخ عفو تار

 یئاهراک هچ هنیمز نیارد « ملیف نیا فلتخم
 ۰ و دنادهخ رک

 نآ ددعتم ناگدنزاس راک زا امش تشادرب -

 ؟ دوب هچ ملیف
 «كيپملا»دوخ هل اسم ملیفنیارد نمرظنب -

 رت مهم اهنآ یصخش دید هکلب دوبن حرطم اهردقنآ

 نادرگ راک دنچ راک لوصحم ملیف نیا . دوب

 تفگ دوشیم صوصخب . دوب فلتخم یاهدیدان

 اما تر لا

 ود هب ام . دراد یدایز توافغ ملیف نیا ان نم

۰ 

 . میتشاذگ رانک ار اهیزاب زا یصخش دید ظاحل
 رگیدو ميتخاسبم یتکلمم ملیف كي ام هک نآ لوا

 نیاز یلک تاعالطا رادقم كي نداد هکنآ

 مزال ملیف ریسمرد نارگ اشامتو مدرمهب تاقیاسم

 .دوب صخشم لوازا ام ملیف هار ًابیرقت ینعی « دوب

 ژان ربركب لاورزا ارشهار هتسناوت ملیف -
 ؟ دنک ادج فرص ینویزیولت "الثم

 دناوتیم مه ینویزیولت ژاترپر ملیف كي
 اتود نیا كيكفت ًاعقاو اما « دشاب دنتسم ملیف كي

 «۷۲ كييملا» ملیفرد رگ ا تسا لکشم رگیدکیزا

 هجوتم « دیشاب هدرکتقد مه (خینومرد ناجیه)

 رظن كي مهملیف نیا یاهنادرگ راک هک دیاهدش
 دنتسمكي ناونع میناوتیم ینح « دناهتشاد یصخش

 لیفردیئاهاج هتبلا . مبراذگبا ملیف نیارب یصخش
 دنک ژاترپر ًافرص هدرکیعس نادرگ راک هک تسه ام

 ر ام ملیف فعض اهتمسق نبا هک مراد لوبق و

 . دناهدش ثعاب



 یعون هچزا راک یاهفرح یاهیراتفرگ -
 . ؟ دوب

 ردنا تسد همه هک وب نیارد یراتفرگ -

 یژاترپر راک.كي میراد هک دندرکیم رکف ناراک
 ژان رپركي دحرد هک دنتشادراظتناو میهدیم ماحنا

 فرص یرتشیب نامز یتقو و میريگب راک ناشزا

 هدننک,تحاران ناشیارب ًاعبط نیا بوخ میدرکيم

 تمحازمروجكب تفگدوشیم عقاورد ارقچا .دوب
 : میتشاد مه یاهژوس تمحازم كي.. وب یاهفرح

 بعشاب یشزرو فلتخم هنشر هدزناش ندرک حرطم
 . دابز

 ود نامز شدوخ اههتشر نیازا مادک ره

 الت رم رب ی کاهش ار ملی هاب
 تاکرحو دوب هتشر ثاب شدوخ هک «كيتسانميژ»

 ثرخ ۰ سکیفراب « للاراپ . كشت یور شمرن
 ارملیف تعاس ود تسناوتیم اهنیا دوخهک « هقلحو

 طقف هکدشیم یضار یچاشامت ایآ یلو دنکرپ
 ؟ دو هاو تار راکک هتشر فاپ

 یساسا شقن « ژاتنوم » تفگ دوشیم -

 ؟ هتشاد ملیفرد یساسحو

 ملیف كب ًاعقاو ملیف نیا ۰ تسروطنیمه -
 مولعم هیلوا هلحرمرد ام رکف . تسا «ژاننوم»

 ار راک ژاتنوم اما مينکهچ میتساوخیم هک هدوب
 هام ه تسرد ملیف نیا ژاتنوم : تسا هدرک لیمکت

 یور تعاس ۱۵ یزور اهزور رثکاو دیشک لوط

 . میاهداد ماحنا «اینیجار» و «یماما» قافتاب

 هنوکچ نارگبد راک رب امش تراظن هوحز -

 ؟ دوب

 نایرجرد هقباسم دنچ نامز كيرد نوچ -
 مدرکیمباختنا ارهتشر كي مدوخ ًاتدعاق نم دوب "۳

 رگید نانادرگ راک اررگید یاههتشر عبطلابو "

 رارقربنب ریاساب نم هکی مهافت . دندشیم رادهدهع
 " ماجنا زالبق رابکی هکدوب بیترتنیاب مدوب هدرک "

 رگیدکیاب «اههقباسم ماجنا نیحردرابکیوتاقباسم
 ار اهنآ راک هک ميدرکیم یعسو میتشاد تروشم

 . میهدب قیبطت ملیف یلک طخاب
 تراظنو ندید یارب مدوخ ارثکا نم هتبلا

 یچاشامتكي تروصب رتشیب یلو متفریم اهنآ راک
 . منشیم اهنآ راک 6

 ؟ دراد یشقن هچ ملیف نیارد یقیسوم -

 ریثأت راک دصردیس تفیقحرد یقیسوم -
 زایکی «نابراوانکچ» ینعی « هداد ماجنا ارملیف

 مه و نم هدیقعهبمه) ارشدوخ یاهراک نیرتهب
 یتح . هداد ماجنا ملیف نیارد (شدوخ هدیقعهب
 رود 2۵ تروصب ارملیف یقیسوم هک دوب دقتعم وآ

 راک نیا مهدیاشو) . مینک عیزوت و مبروایبرد
 ریاس لثم ملیف نیارد مه كيزوم راک .(دوشب
 «نابراوانکچ» .دوب یبرجتراک كي ملیف یاهراک

 دوب وربور بیجعویناهگ ان تاکرحاب ملیف نیارد

 : تفگیم ناوج رسپهب

 رکیپ «هفا» اب دیاب ۳ دگر کف تشنادیمت و

 ارد و هبرجت لاح ید یاب تیک

  تسا هدراذگ ریثأت ًاعقاو ملیف

 ؟ دیاهد رک هجوت ملیف

 ود» هبام كب شزرو نم یارب ًانیقب -
 یئاهمدآ « «یناسنا هلئسم» كي ات تسا «یبای

 "[ و اکبرمآ « اپوراهب اقیرفا رانک و هشوگ زا
 ۳ ۰ اررگیدکی نابز:دنب آیم اجنیاهب

 ةالاتخا « دنکیم قرف مهاب اهنآ بهذمو مارمو
 ۲ راذعرد یتح و اس یهو یام

 رتشم هجو طقفو دنراد هقیلس فالتخا دنروخیم
 هوشیم ثعاب رما نیمهو تسا «شزرو» اهنآ

 پ مهاب اراهیکیدزن نیرتهبو اهیتسود نیرتهب
 تا ملیف نیا « مث ») هلئسم را ۹

 ی هدنزاس نا ونعب امش دوخ :تلاح

 .؟ دوب هچ نانامرهف تیعقوم لابقرد
 ممردارنانامرهق دوختلاح تسرد 0

 بیم ینامرهق رگا مدبدیم نم . متشاد عمج
 ؟اران ردفقنآ وا « دوشیم زوریپ شبیقرو
 اهردقنآ یئامزآروز هلئسم نوچ ۰ دوشیمن
 خ هک یزیچ نآ . تسین حرطم تاقباسم نیا
 ؟ لادم زاشیب دیاشو اهیئامزآروز زاشیب
 1 اهمد آ نیا یاهمهافناو تاناکما «دراد شزرا

 اامرهف نیا یگدنز زا یتاظحل هچ

 ؟ دوب بلاج امش یارب

 ؟ب . مراد یندشنشومارف هظحل ود نم -
 اش هدنرب «ینادیم ود» رد ینز مدید هک ینامز

 ااج «دندادیم واب ارالط لادم یتقو و دوب
 ۳۳۳ رک تسناوتیمت اردوضت نتخبركشا

 ؟نههب ارنانامرهق رثکا هک دش یعیبط مبارب نیا
 ورد هچنآ یلو - منیبب نایرگ ندش هدنرب
 ؟سزا وا ندمآ نیئاپ دوب بلاج میارب مناخ نیا
 ث ندادرس سپسو بیقر نتفرگ شوغآردو
 ! دوب

 ااهرهق هکدوب یعقوم رگید هظحل
 وخنطوهب یئایسآ یاهیزاب هدکهدزا دنتساوخیم
 >د كياب یناریا ناوج رسپ كي . دندرگرب
 . دندوب هدرک رارقرب یدایز مهافن یدنلیات

 رجنپ زا ار شتسد گرتخد یتقو « نانامرهق نتفر

 ۴ بنرم شخد « دوب هدروآ نوریب سوبوتا
 . زادید دیمان

 ؛ دندوب یناسک هچ امش ناراکمه رگید -

 9 ام هدنسیون «یهلا نیدلاردص»رتکد -

 اد و «شهوژپ رذآ» مناخو - «نامیپ»و

 رادا رداک زا جراخو « ملیف ناک دنیوگ .« شنمهب

 ۵ هللاترصن» نوچ مهیرگید ناراکمه ام

 میتشاد مهاررگید رفن دنچو «یئانب داوج» و



۳7 

ِ# 
 یرزآ

۰ +4 
 یماود زایس

 یبفر یعست

 روپید ۱۳۵۳ نا رهت ینابسآ یاهب زا هرود نیمتفه 2
 ۱۳ 9 تکن راک

 یتاسش هم ۰ 4 ۰ ٍِِ ۰ ۱ 2 سلیم

 ناب روی یبقس نوه

 دیالسا 9 سکع و ملبف دیلوت لکه رادا رد هدش هبهت :ارجا- 0 :حرط

 1 رنتو کتدرف ترارو


